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শরীশ্রীচৈতন্যকথার প্রথম ভাগ লিখিতে লিখিতে ত্রহ্মসূত্রের 
ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলাম | পরাগ্ডিত্যের গহনকাননে দিক্ 

হারাইলাম। অভিমানের রাজ্যে আসিয়! শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে 
হারাইলাম। অনধিকারের চর্চা করিতে গিয়া অধিকারশূন্য 
হইলাম । শুক্ষ জানের মধ্যে ভক্তিকে বিসর্জন দিলাম । তাই 

গ্রন্থ ছুই ভাগে বিভক্ত করিলাম. আবার নিজস্থরে দ্বিতীয় ভাগ 

আরম্ভ করিলাম । পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে প্রথম ভাগ একবারে 
ছাড়িয়া দিতে পারেন । 

প্রথম ভাগ সমস্তই পন্থায়” প্রকাশিত হইয়াছিল । কেবল 

শেষের অধ্যায় যোগ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগ ব্রক্মবিদ্ভায়' 

প্রকাশিত হইয়াছে । 

বাঁকিপুর । 
৮ অগ্রহায়ণ, শীপৃণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 
১৩২২ সাল। 
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প্রস্তাবনা । 

চতুযু'গান্তে কালেন গ্রস্তান্ এতিগণান্ যথা 

তপস! খষয়োহপন্ঠযন্ যতে। ধন্মঃ সনাতিনঃ ॥ 

ভা) পু» ৮-১৪৮৪ | 

চারি যুগের অবসানে বেদ সকল বিলুপ্ত হয়। সত্যাযুগের আরস্তে 

্লাবার নৃতন করিয়া বেদের পত্তন করিতে তয়। নূতন মনুষ্যজা তিকে 

আবার ক, খ, শিখাইতে হয় । তখন মন নিতান্ত শিশ্উ। এই শৈশব 

ডাব যা্টতে যাইতে ত্রেতাযুগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন দেদেঃ 

কিয়দংশ মনুষ্য বুঝিতে পারে । যেমন যেমন মনুষ্জাতির বৃদ্ধি বিকশিত 

হইতে থাকে, তেমন তেমন বেদেরও আবির্ভাব হয়। ধাহার তগস্তা দ্বারা, 

পুর্বজন্মের সংস্কার দ্বারা, বিশেষ উপ্ম দ্বারা মন্ত্াজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

স্থান অধিকার করেন, সেই সকল খাষিগণ হৃদয়ের গভীর আবেগে পবিত্র 

তার পৃতনয়নে বেদের দর্শন লাভ করেন। আমাদেরও চতুযুগে তাহাই 

হইয়ীছিল। কালের প্রবাহে একে একে তিন কাণ্ড বে গ্রকটিত হয় । 



২ চৈতন্ত কথা । 

তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের ভাগনিরয় ও সঙ্কলন করেন এব' 

রেদের সমগ্র অথ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারতে সন্নিবেশিত করেন। এই 

সময়ে নারায়ণরূপী শ্রীরুষ্ণ নররূপী অজ্জনকে বেদের সমগ্র তাৎপঃ 

বুঝাইয়া দেন। 

বেদে যাহা আরম হইয়াছিল, শ্রীক্ুষ্ণের শিক্ষার তাহা সম্পূর্ণ হয় 
বেদের আবির্ভাব ্ইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ পর্য্যন্ত ধন্মশিক্ষার এক মহ। 

অভিনয়, ধন্মজগতের এক. মহাযুগ। আধাশিশু সরলহদয়ে দেবত.- 

দিগকে ঘরের কথা সব বলিতেন। তাহাদের লুকাইবার কিছুই ছিল না: 

সেই সরল শিশুদ্িগকে দেবতারা হাতে হাতে করিরা শিক্ষা দিতেন, 

তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। শিশুগুলি যেমন 

যেমন বড় হইতে লাগিল, অমনি খধিগণ জ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন । 

কি জানি কোথা হইতে জ্ঞানের আোত বিচারের বিচিত্রতা সহিত হু নু 
শবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সংগঠন, 

কর্তব্যের ত্যাগময় অনুশীলন যেমন হওয়া উচিত তাহা হইল না 

স্বয়ং রামচচ্ছ অবতীর্ণ হইয়া এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। নি. 
ধর্ম, কর্তৃবোর পূর্ণ অনুষ্ঠান, ঈশ্বরজ্ঞানের বিকাশ ও ভক্তির প্রবল উ ৮ 

একবারে ধর্ম জগৎকে তোল পাড় করিল। 

কিছুদিন লালনের কাধ্য বন্ধ থাকিল। দেবতাগণ, খধিগণ 

অবতারগণ দেখিতে লাগিলেন, বিনা সাহায্যে, বিন! প্রেরণায়, বিন 

দৈববলে, বিনা প্রশ্বরিক উত্তেজনায় তাহাদের আদরের আর্ধাজাতি কতদূর 
যাইতে পারে। জ্ঞানের স্বতন্ত্ধারা বহিতে লাগিল; ভিন্ন ভিন্ন পথে, 

ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পথিক চলিতে লাগিল। সকলেই দত্তের সহিত 

আপন মাপন পথের গুণগান করিতে লাগিলেন। সকলেই নূতন পন্থার 
আবিষ্কার করিতে চাহেন। ধাহার প্রবন্তিত কোন একটা নূতন পথ 



প্রস্তাবনা | | ৩ 

.নাই, তিনি মুনির মধ্যে গণ্যই নহেন। “নাসৌ মুনিরধন্ত মুতং ন ভিন্নম্।” 

 মন্তুয্যের সাধ্য নয় এই ভেদের সমন্বয় করে। এক ঈশ্বরেই সকল ভেদের 
সমাধান হয়। যাহারা ইশ্বর-বিমুখ তাহারা জ্ঞানগঞ্জিত হইলেও 
_ভেদের বঞ্জাবাতে বিক্ষিপ্ত ও অহঙ্কারের আবরণ দ্বারা তাহাদের জ্ঞান 

'ঙ্কীর্ণ। যাহারা ঈশ্বর-প্রমুখ, তাহারা শ্বরিক আলোকে জ্ঞানের 

*সমন্বয় ও একত| দেখিতে পার। ছুই পক্ষের বিষম বিরোধ । বেদব্যাস 

'শান্ত্রবিচার দ্বারা শান্ত্-সমন্বয় করিলেন, “জন্মাগ্তস্ত যতঃ” সেই ব্রহ্গের 

(জ্ঞানে সকল জ্ঞান কেন্দ্রমম় করিলেন। কিন্তু যাহারা বিচার চায় না, 

যাহারা মিথ্যা জ্ঞানের দোহাই দিরা দন্ত ও প্রবলপপ্রতাপে নিজ 'মতের 

আধিপত্য রাখিতে চায়, যাহার নিজ নিজ ভূজবলে পৃথিবীর অধিকারী 

হইয়। আস্থরিক ভাবে পৃথিবী তোল পাড় করিতে চায়, সেই সকল 

মানবরূপধারী অস্ুরগণের আধিপত্য ও উদাহরণ কিরূপে বিলুপ্ত হইবে? 

* ব্াজ্যহীন, ধনহীন, বন্ধুহীন, বনবাসী পাওবগণ কাহার সাহাধো অধন্মের 

“্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? কিরূপে ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন 

 শন্মের সংস্থাপন হইবে! তাই স্বয়ং তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ন হইরা 
* সত্রের প্রবল বঞ্ধার আরম্তে অজ্জুনকে ধর্মসমন্থরের শিক্ষা দিলেন 
এ ধরব যাহাতে সেই ধন্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয় সেজন্য যথাবিহিত ছুষ্টের দমন 

| £,রলেন। অতি গোপনে, অন্তত্র ভেদময় জগতের অন্তরালে, ধন্মের আর 

, একটা মধুর চিত্র রাখিয়া! দিলেন। অভিনষের সমাপ্তি হইল। বেদের 

পবির সঙ্গীতে যে অভিনর আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অভিনয়ের রোধপট 

পড়িয়' গেল। দেবগণ খধিগণ অবতারগণ গা টাকা দিলেন । 

* এদিকে কলি আসিয়! উপস্থিত হইল। গভীর অন্ধকারে জগৎ আবৃত 

হইল। এমন সময়ে আর্য জাতিকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে হুইল। 

মনুষাজাতি ! দেখি তোমাদের নিজবল কতদূর । ঘোর তমসাচ্ছন্ন ধর্ম 



৪ চৈতষ্ট কথ । 

জর্গনে অহ্ীত শ্ান্ট্রের আঁলৌকে কেবপমান্ত আলৌ-আঁধারি হইতে 

লীগিল। বরং আধার ভাল, “আলো-আঁধারি” অত্যন্ত ভয়ীবই | শীক্ট্োর 

দোহা দিয়া নিত্য মশাস্্ীয় কাজ হইন্ডে লাগিল। বেদের নাথ জীধছিংসী 
প্রচলিত হইল 1 ধরন্খের বঙ্ধন শিথিল ইইল। ধর্থের নামে উধর্ের প্রচার 

হতে লাগিল। নীন্টির মস্তাকে নিত্য পদাধান্ত হইণ্ডে লাগিল। | 

এ ধর্ম থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। এ বেদ জান! অপেক্ষা না 

জানাই শ্রেয়ন্ধর। ফেলে দেও বেদধম্ম! সরল সদাচীর ও নৈতিক 
ধর্দের অবলম্বন কর। আগে হিংসা, দ্বেষ, দস্ত পরিত্যাগ কর। সর্বা- 

জীবে দয়া করিতে শিখ। মিথ্যাচার কপট ধন্মুভাণ ছাড়িয়। দাও। 

এ কগ! কে বলিবে? মার্যাজান্তির অগ্রণী কে আছ? কে বুদ্ধির পরা- 

কাষ্ঠা লাভ করিয়াছ? কে মনুষাত্বের সীমা ছাড়াইয়া, অবতার পদবী 

লাভের অধিকার পাইয়া, মনুষ্যজীতির জনক করুণ হদয়ে রোদন 

করিতেছ ? কে কপিলাবস্তর রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দীন-ভাবে 

জগতের ছৃঠথে ব্যথিত জদয় হইয়া বনে বনে পর্বতে পর্বতে অনশনব্রর্তে 

বিচরণ করিতেছ ? তুমি নঈলে আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে 

ফেলে দেও বেদ-ধন্ম | কেহৃষ্কীর করিয়। বলিতে পারে-_মাবার সকলে ৷ 

নৃতন করিয়৷ আরম্ভ কর। সব্বাগ্রে নৈতিক ধর্মের আশ্রয় কর, ভাল 

মন্দের বিচার কর। ধর্মের ভাগ্াঁর এখন দেখিবার প্রয়োজন না । 

অমনি স্বর্গে ছুন্দুভিনাদ হইল। ধশ্মজগতে নৃতন অভিনয়ের আবম্ত 

ছল দেবতারা উদ্ধগ্রীব হইয়া দ্রেখিত্তে লাগিলেন, এ অভিনয় কত 

দুরে যায়। | 

গৌতম বুদ্ধ অন্তহিত হইলেন । নূত্বনত্ব চলিয়া গেল। কতক লোক 

তাহা মতাবলম্বী হঈল। অন্ত্ে ভাবিতে লাগিল, শান্ত্ুই বা ছাড়িব কেন? 

বাস্তবিক শাস্ত্র ছাড়িলে ভারতবর্ধীয় আধ্যজাতির থাকিল কি?" শীস্ত 



প্রস্তাবন্ন। | র ৫ 

যে বুঝে না, তাহারই দোষ । যে শান্্রকে হহ্ষ্কার দ্বার সসীম় করিতে 

চায়, তাহারই দোষ। শান্তর দ্বোষ কি? এখন শাস্ত্রের দোষ হউক 

না হউক, ভারতের আধ্যজাতি শাস্ত্র ছাড়িতে পারিল না। আবার 

যজ্ঞাদি ধর্মের প্রচার হইতে লাগিল। আবার ভেদ্দের ছায়া ধশ্জগৎ 

আবৃত করিল। ঘন হুস্কার দিয়া শুস্করাচার্য্য সমর্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । 

শাস্ত্র, শান্স কৰিতেছ ? এক শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের খওন করি। দেখ অবশিষ্ট 

কিথাকে। বাস্তবিক কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। বেদও গেল। 

বেদের ঈশ্বরও গেল। এক মারার জালে সমগ্র তেদ আবৃত হয়৷ দুরে 

অপসারিত .ভুইল। ভুলস্থুল পড়িয়া গেল। অভিনর গড়াইয়া পড়িল। 

স্আার কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। এক “তত্বমষি” মহাবাক্য লইয়৷ 

সকলের মাথ। ঘুরিয়া গেল। জীব ও শ্বশ্বর কি বাস্তবিক এক? জীব 

ঈশ্বরের ভেদ কি কল্পিত ভেদ? এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুষ্ট নাই। তবে 

ধর্ম থাকে কোথায়? তবে আম, তুমি যাই কোথায়? বদি আচাধ্য 

সহাবাক্যের যথাথ অর্থ করিয়া থাকেন, তাহ হইলে বিষম ধন্্ম বিল্রাট্ হুয়। 

এ কথার মীমাংম। করিবার জন্ক এক মুহা প্রয়াস গড়িয়া গেল। যুস্ধুয্ 

নিন শক্তির উপরে নির্ভর কন্ধির। গভীর গবেষণা করিতে লাগিল। 
শাস্করাচাধ্যের তুক্ লাগিয়া গেল। 

রায়ানুজস্কামী ফিদ্ধান্ত করিলেন,_- 

ঈশ্বরশ্চদ চিচ্চেতি পদার্থজিতয়ং ভুরি; | 

ঈশ্বরশ্চিতইত্যুক্তে। জীঝে। দৃশ্য চিৎ পুনঃ ॥ 

পদার্থ ভ্রিবিধ । চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর । চিৎ জীবসংজ্ঞক | দৃষ্তন্গং 

আচিৎ। “তন্বমসি” মন্থাবাক্ে ভ্বীব ও স্বীশ্বরের যে তত্মতা রখিত 

হইয়াছে, মে যেমন গঈরীর ও শরীরীর তদাত্সত।, সেইরগ। “জীব 

পরমাত্মনোঃ শরীরাত্মতভাবেন তাদাত্মাং ন বিরুদ্ধমূ।” 



৬ চৈতন্ঠ কথা । 

মধবাচার্যা সিদ্ধান্ত করিলেন, তত্ব ভুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। 

স্বতন্মন্যতন্ঞ্চ দ্বিবিধং তত্বমিষ্যতে। 

স্বতন্ত্র ভগবান্ বিষ নিদোোষোইশেষসদ্গুণঃ | 

 শতং ৪ তব এক ভইতে পারে না। 

আহ নিতাপরোক্ষন্থ তচ্ছবোহাবিশেষিতঃ 

ত্বং-শব্দশ্ঠাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভাবে ॥ 

এদিকে, তন্বশান্ত্রের বিবিধ আচার প্রকটিত হইল। পুরাণ ও তন্্রশান্ত্র 

লইয়া নানাবিধ ভেদের অবতারণ হইল । কেহ শৈব, কেহ শান্ত, কেহ 

গাণপতা, কেহ সৌর, কেহ বৈষ্ণব। পুরাতন দর্শন-শাস্তের স্থানে অভিনব 

দশন-শান্ের উদ্ভব হইল। আদ্ধৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত 'ও দ্বৈত মতাবলম্বীরা আপন 

আাপন মত হ্ইয়। তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন ।- কুটতর্কে জগৎ 

বাপিল। ধর্মের রস শ্ুকাইয়া গেল। | 

এইবার আবার ধন্মসমন্বয়ের কাল উপস্থিত হহল।- বুদ্ধদেব যে 

অভিনয়ের অবতরণ করিয়াছিলেন, আজ তাহার পরিসমাপ্তির কাল। এক 

অভিনয়ের শেষ পট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উত্তোলন করিয়াছিলেন । এই নূতন 

অভিনয়ের শেষ অধিনায়ক কে হইবে? কে বিরোধের বিরোধী হইবে? 

কে ভায়ে ভায়ে ম্লাইয়। দিবে? কে হিন্দু মুললমানকে একত্র করিবে? 

কে মাভাবে জগৎ উদ্ভাবিত করিবে? কে প্রেমের বস্তায় জগৎ ভাসাইয়া 

দিবে? কে মধুর রসে সমগ্র জীবকে মধুর করিবে? কে মধুর হইতে 

মধুর মানবকে ঈশ্বরের প্রিয় সহচর ও প্রিয়সচ্চরী : করিতে প্রয়াস 

করিবে? 

যখন শ্রীরুষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ত কলির সন্ধ্যা মাত্র। 

এখন যে ঘোর কলি। যাহা অসম্ভব তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে 



বুদ্ধদেব। .. 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড 

ধম্ম-অভিনয় হয়, তাভার প্রতি অঙ্ক ঘটনাপুর্ণ, প্রতি অঙ্ক পরম্পর সাপেক্ষ । 

প্রতি মঙ্কের নায়ক একজন অসাধারণ ধন্মবীর। তবে উপক্রম ও উপ- 

হারের নায়ক দুইজন তাহাদের স্তল্তদিগের নিকট অবতার । বুদ্ধদেবের 
সমকালীন লোক তাহাকে অবতার বলিয়া সম্বোধন করে নাই । তিনি 

“বুদ্ধ” বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন; তাহার নুক্তগণও বুদ্ধ বলিয়াই 

তাহাকে বিশ্বাস করিত। অন্তে স্াভাকে একজন শ্রমণমাত্র বলিয়া 
জানিত। কিন্তু তাভার মহানিব্বাণের পর হিন্দুমাত্রেই তাহাকে অবতার 

বলিয়া বিশ্বীন করিত। চৈতন্তদেবকে তাহার ভক্কগণ অবতার বলিয়া 

জানিত। ত্তিনিও ভক্তগণকে নিজের ভগবন্তার অনেক পরিচয় দিতেন । 

কিন্তু তাহার অন্তদ্ধানের পর বাসদেব আর পুরাণ রচনা করেন নাই। 

তাই কোন পুরাণ গ্রন্থে অবতার বলিয়! স্তাহার উল্লেখ না । 

বুদ্ধদেব মনুষ্যশক্তির অবতার । চৈতগ্তদেৰ ভগবৎশক্তির অবতার । 

মনুষ্য শক্তির বিকাশ ন| হইলে ভগবৎশক্তির বিকাশ হইতে পারে না । 

বুদ্ধদেবের অনুসরণ না৷ করিলে, চৈতন্দেবের অন্ুরণ করিতে পারা যায় 

না। মহাশ্রমণ গোতম বুদ্ধ! তোমায় অবহেল। করিয়৷ কি মহাপক্কে নিমগ্ন 

হইয়াছিলাম। ধিক আমার বৈষ্ঞণব অভিমান! ধিক আমার সনাতন 

ধন্মজ্ঞান! নিষ্কাম কার্যাদ্বারা চিত্তবলের নাশ, সে কেবলমাত্র ব্রথা বাকা? 

লাপ। ভস্তি, উপাসনা রিপুর পোষক কি শোষক তাহা জানিনা? 

ত্রিপুরারি মহাদেবের জলন্ত ললাট কতবার ধ্যান করিয়াছি । কই, . একটি 

অগ্নিশ্কুলিঙ্গও ত কামের গাত্রদাহ করে নাই। আর সথা কৃষ্ণ-_-তার ত 



৮ চৈতন্ত কথা । 

কথাই নাই। সথা আমার মনটি না পাইলে কথা কন্ না । মনটি তার 

কাছে ধরিয়া দিলে, তবে তিনি চুরি করেন। এমন চোরও দেখি নাই, 

এমন সাধুও দেখি নাই । 

নে মনে করিতাম, শ্রোতে গ। ঢালিয়া দির বল । মনে য়ন্মে করি- 

তাম, আমার “তিনি” বুঝি এখনি টানিয়া লইরেন। এতদ্দিনে জানিলাম, 
সেট! বড়ভূল। এতদিনে জানিলাম পায়ে হেঁটে যেতে হবে । 

ভক্ত ! ভক্তির ঢেউ দেখে ভূলে যেওনা । ভাই, অনেকে ত গ৷ ঢেলে 

দিয়াছে; কিন্তু তেবে দেখ তাহার! প্রায় যেখানে ছিল সেইথানেই আছে। 

স্থিরজলে গ্রা ঢেলে লাভ কি? বড় জোর, ভামতে থাকবে । যঞ্ষন 

জআোতে পড়বে, তখন আগিরে যাবে। কিন্ত কতকদূর, সাঁতরে যেতেকঈ 

হবে? হাবুডুবু খেতেই হবে । 

ভাবলে কি হবে! “তার” বুথা অন্ত্রযোগ করলে কি হবে? নিজের 

 কম্মাদোষ দিলেই বা কি হবে 

বে কিছুই কর, হাত পা নেড়ে সন্তরণে পারদর্খী হতেক্ট হবে। তবে 
মনে মনে বুদ্ধদেবকে গুরু বলে স্বীকার কর। সেই দ্লেবতা জানি না, ঈশ্বর 

জানি না, জানি রেবল আত্মবল, জানি কেরল যোগবল,_সেই গরবে 
উডভীয়ষান ব্রম্ধাওভেদী মনুষ্যপক্ষীকে একবার ম্মরণ কর। যিনি শঙ্করা- 

চার্য্যে গ্রচ্ছন্নূপে অবস্থিত হুইয়া, পাইথাগোরামূকে গ্রীসে পাঠীইয়া, 

তিব্বত্তে ও চীনে গ্চিম্যপরষ্গর। রাখিয়া, বৈগাধী পৃর্ণিমায় নিজগ্রভাব 

রিস্তার করিয়া জগদ্গুর হইয়া আছেন, সেই মন্গষ্যগুরু, দেবগুর, বুদ্ধ 

অবতারের প্রবল মহিমা ধ্যান কর। তিনি না থাকিয়াও আছেন। তিনি 
্রজ্ধাঙ্ডের পারে গমন রুরিয়াও করুণার রসে ব্রহ্মাও মিক্ত করিতেছেন, 

যোগের বলে খধিদিখরে দ্ধ করিতেছেন ও জানের আলোকে ভ্বগৎ 
উত্তামিত করিতেছেন। -একবার তাহাকে স্মরণ করিয়া দেখ এরনার 
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ধর্মুপদ পাঠ করির়। দেখ! ুক্তৃগুলির গিক্ষা একবার বিচার করিয়া দেখ। 
দেখিবে কাম দূরে পলায়ন করিবে। দেখিবে মনুষ্যত্বের প্রবলশ্রোত হৃদর 

অধিকার করিবে। হ্বদয়বল, যোগবলের অন্কুর মহজে বুঝিতে গারিবে। 

আমি বুদ্ধদেবের নিকট অন্রান্তত অপরাধী । আয়ার স্বদেশও সেইরূপ 

অপরাধী । ত্বাই একবার মন ভরিয়া বুদ্ধদেবের যগগ; কীন্তন করিব। 
অপরাধের ক্ষম৷ প্রার্থনা করিব 

ভগবান্ বুদ্ধদেবের বর্ণন! করা মন্তুষোর সাধ্য মর । স্ব শ্রবণ ঘোগীর 
যে আদশ রর্ণনা করিয়াছেন, তাভ। বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। 

বাহস্পশেঘসক্তাত্মা খিন্দত্যাত্মনি যৎ স্ুথম্। 

স ব্রন্মযোগযুক্তাম্মা সখমক্ষযমশ্নুতে ॥ 

থে ছি সংস্পশজা ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 

আদান্তবস্তঃ কৌন্তের ন তেযু রমতে বুধঃ ॥ 

শকোতীহৈব যঃ সোটু,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ | 
কামক্রোধোন্তরং বেগং স ঘুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ 

(যোইস্তঃজ্থোহস্তরারায়স্তথাস্তজ্যোতিরেব বঃ। 

স যোগী ব্রহ্মনির্বণং ব্রন্মতূতোইধিগ্রচ্ছতি ॥ 

লভস্তে ব্রহ্ম নিব্বাণমূয়য়ঃ ক্ষীণকলুষাঃ | 

ছিন্াদ্বধা যত্তাত্মানঃ মর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 

কামক্রোধরিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসামূ্। 

আতিতে৷ ব্রজ্ম নির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনায়্ ॥ 

গীতা, পঞ্চম অধ্যায়। 

_.. শ্রীক্কঞ্চ বলিয়াছেন, 
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাআ্সানমবসাদয়েৎ। 
আত্মৈব স্যাত্মনো বন্ধুরাট্মৈধ রিপৃরাস্মনঃ ॥ 
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বন্ধুরাম্তাম্মনস্তস্ত যেনাক্বৈবাত্মনা জিত; । 

অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাক্মৈব শক্রুবৎ ॥ 

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ভগবান গোতমদেব মগধ হইতে বারাণনী গমন 

করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন ব্রহ্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,, 

“আপনি কাহার শিষ্য ? কিরূপে এই অবস্তা প্রাপ্ত ভইলেন ?” উত্তরে 

ভগবান বলিয়াছিলেন-_ ূ এ ূ 

“আমি নিজ হইতে নিজ দ্বারা অষ্টাঙ্গ মা লাভ করিয়াছি । আর. 

নাশ করিবার এখন কিছুই নাই ; আমাকে অপবিত্র করিতে পারে এমন 

আর কিছুই নাই। পার্থিব অন্ুরাগের অবধি হইয়াছে । কামজাল আমি 

নাশ করিয়াছি । কোন গুরুর অপেক্ষা করি নাই । আমি নিজ ভইতে 

এই অবস্ত। লাভ করিয়াছি । মর 'এখন আমার রক্ষক কি ' অভিভাবকের, 

প্রয়োজন নাই । আমি একক, আমার সহকারী কেহই না ; এই এক 

মাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, আমি বুদ্ধত্ব লাভ: করিয়াছি। এন একমাত্র 

লক্ষা দ্বারা আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছি 1” * 

বাস্তবিক গোতম বুদ্ধের সহায়ক কেহই ছিল না । (দবতারা পর্য্যস্ত 

তাহার বল পরীক্ষার জন্ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন । গোতম বুদ্ধও- 

দেবত।, কি ঈশ্বর, কি শান্স, কি বেদ এ পকলের নামও লন্ নাই । কেবল 

চরিত্র সংগঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কাম ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, 

মাত্মজ্যোতির অনুসরণ করিয়া তিনি “বোধিপ্রূপ অপুবৰ্ব আলোক লাভ 

করিয়াছিলেন । সেই আলোকের বলে দুঃখের হেতু তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব 

করিয়াছিলেন, ব্রহ্গাণ্ডের সকল পদার্থ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। 

এবং যে ধর্ম নিজে প্রত্যক্গ করিয়াছিলেন, করুণার অবতার বুদ্ধদেব জগৎকে 

"13621691925 টি০]া) 0109. 800001)186 08701) ( [9 [16990101010 

[20701181017 90019৮% ) 8£6 131. | 



বৃদ্ধদেব। ১১ 

সেই ধন্ম শিখাইবার জন্/ জগতের গুরু হইরাছিলেন। সে ধম্ম তাহার 

নিজের প্রতাক্ষ ধন্ম। শাহার দেখিতে সময় হয় নাই, জানিতে ইচ্ছা হয় 

নাই, যে সে ধন্ধের প্রতিধ্বনি শান্ধে আছে কিনা | তাই প্রচলিত ' শাস্ত্রীয় 

শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই । এই জন্যই শঙ্করাচার্যের দেভে ত্বাহাকে 

পুনরায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল। 

যে কালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মে কালে সনাতন ধন্মের 

ছায়ামাত্র ভারতবর্ষে ছিল। ভগবান শ্রীরুষ্ণ পার্থিবলীলা সংবরণ করিলে 

গভীর অন্ধকার আসিয়া ধন্মজগৎ আচ্চাদিত করিল। অত্যুজ্জল প্রদীপ 

আলোক নিব্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, 

ভারতের ভাগো তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চিন্ঠাণীলতা, সে স্বাধীনতা, সে 

উদ্দারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল। দর্শনের সন্কীর্ণতা, ধর্মের 

সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধত| ক্রমশঃ নুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বেদ বুঝিবার 
শক্তি থাকিল না, কিন্তু বেদের দোহাই চ্চ হইতে উচ্চতর হইল, দর্শন 

কেবল গৌঁড়ামীতে পরিণত হইল । 

বৈদিক কম্মকাণ্ডের অন্তগামী ব্রাহ্মণগণ “অ্ৈবিদ্ ব্রাহ্মণ” শবে অভিহিত 

হইতেন এবং দর্শনের অনুগামী সন্নযাসীদিগকে বহুকাল হইতে শ্রমণ বলিত। 

বালীকিরুত রামায়ণে'ও শরমণের উল্লেখ আছে । 

আর্য্যেন মম মান্ধাত্র। বাসনং ঘোরমীপ্মিতম্। 

শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥ 

রামচন্দ্র বালিকে বলিয়াছিলেন " এক শ্রমণ এইরূপ পাপাচরণ করিলে 

মামার পূর্বপুরুষ মান্ধাতা এইরূপ দণ্ড দিয়াছিলেন।” শ্রমণেরা কর্মকাণ্ড 

মানিতেন না; তাহার দর্শন মানিতেন। দশন মানিতে গিয়। কেহ হয় 

ত উপনিষদ মানিতেন- কেহ মানিতেন না । 

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধদেবও একজন শ্রমণ হইলেন। সেকালে 
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্রান্ধপ্ণের৷ বাদশাল ছিলেন। তীপ্পীয়, আভ্বীরিক ও নিগ্রস্থ বলিয়া 

ত্বাহাদ্বের মধ্যে ভেদ ছিল। ত্বাহার। কেহ “পদক” আর্থাৎ ছন্দোগ্রন্ে 

পারদর্শী ছিলেন । কেহ বৈয়াকরণ ছিলেন। নির্ঘঘ,, ইতিহাস ইত্যাদি 
শাস্ত্র তাহারা অধ্যয়ন করিতেন । জপের বিশেষ গ্রতিষ্ঠা ছিল। ক্রান্ণ- 

দিগের প্রধান মন্ত্র সাবিত্রী ছিল। তিন বেদ অধায়ন্ন করিতেন বুলিয়া, ীসা- 

দ্িগরে ভ্ৈবিগ্ত বলিত। যে সকল ত্রান্ধণগণ বাপপ্রস্থ আবলম্কন করিতেন, 

তাহাদিগকে “জাল” বলিত। ত্তান্কার! জট। রাখিতেন এবং আশ্রয়ে 

বিপ্িপৃর্বক কাগ্সি স্াপনন করিতেন। নিরমিতকালে ত্তাস্থারা মুহা সমারোছে 

যন্জ করিতেন। গ্রোতয় বুদ্ধের অবির্ভাব রালে তাহাদের অতান্ত সমাদর 

ছিল। সর্ধঞ্রধান জটিল কগ্তপ বুদ্ধদেবের শিষা হইয়াছিলেন্। 

স্রমণদ্দিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ ছিল- মার্গজ্িন ( মার্গজয়ী ), 

ার্দেগক (মার্গ-উগদেখর ), মার্থজীবী এবং মার্গদূষী। রোধ হয় জৈন 
ষষ্প্রদ্ধায় স্নার্থীজিন হূইতেষ্ট উদ্ভৃত। শ্রয়ণদিগের মধো্ বাদান্ুবাদে হাতান্থাতি 

চলিত। তাহাদিগের মধ্ো ত্রিষষ্টি প্রকার দশন ব৷ “দৃষ্টি” প্রচলিত ছিল। 

শ্রয়ণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন-__ 

“ন সুণ্ঁকেন যয়ূণো৷ অব্নতো আলিকং ভগং। 

ইচ্ছালোভসমাপন্নে! সম্মণো কিং ভবিষ্মতি ॥৮ 

মিথ্যাবাদী ও ব্রত্তহীন ব্যক্তি কেরল মন্তরু মুগডন দ্বার শ্রমণ হয় না; 

বান। এবং লোভযুক্ত র্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হইবে? 

“ষে৷ চ সুক্রেতি পাগানি অণুং থুলানি সর্ধসো। 

ঘয়িতত্া হি গাপানং সমণোহ্ুতি নরুচ্চত্তি ॥” 

আর রিনি ক্ষুদ্র কি মহৎ সমস্ত পাপ দুরীকত করেন, পাপের পরশমন- 
হেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন ।-_শ্রীচারুচক্র রঙ্গুর “ধর্মম্পদ” 

_ ধন্মার্স বাক্য ১৪৭ পৃষ্ঠা । 
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বাহ্মণদিগের সম্বন্ধে গোতসবুদ্ধের যে মত ছিল, তীহা জী! আবস্তক। 
ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রীবস্তি নগরে বাঁস করিতেছিলেন। ফোশল হইতে 

বৃদ্ধ ব্রাহ্ঈণগণ মাসিয়। তাহাকে জিজ্ঞীসা করিলেম-_“আধ্য ! আজ কাল- 

কার ্ াহ্মণগণ প্রাটীন ব্রহ্মণাধশ্নু রক্ষা করেন কি?” বুদ্ধদেব উত্তর 

করিলেন-__পপ্রাচীন খধিগণ সংহত ও তপস্বী ছিলেন । তাহার! ইন্দিয়ের 

বিষয় ত্যাগ করিয়া আপন আপন মঙ্গলচিন্তা করিতেন । ধেনু, গ্র্ণ ও 

শশ্ত তাভাদের সম্পর্ভি ছিল না। ধ্যানই তাহাদের গ্রধান সম্পত্তি 

ছিল। সেই সকল ব্রাঙ্গণদিগকে ধশ্ম বক্ষা করিত । কেহ তাহাদের 

বিরোধী ছিল না। লোকে ইচ্ছাপুর্বক প্রচুর অর্থ সামগ্রী দ্বায়া তাহাদের 

জ! করিত | 

মাট্চষ্লিশ বংসর পর্যান্ত কাভার! ব্রহ্ষচর্যা অবলম্বন করিতেন। তীহারা 

বিজ্ঞানের অন্বেষণে ইউস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন । তাহাদের চরিত্র অন্তের 

মাদর্শস্বূপ ছিল। স্ঠাহার! অসবর্ণা কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতেন না এবং 

মূলা দ্বারা পড্ধী আহরণ করিতেন না। বিবাহের পর তাহারা দাম্পত্যাপ্রেমে 

কালযাপন করিতেন । প্রার খতুর অবসান কাল ব্যতীত অন্ত সময়ে 

ষ্ঠাহার! পতীসঙ্গম করিতেন না । শ্তাহারা ধর্মের প্রশংসা করিতেন । দয়া, 

দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য 'ও সত্য তাহাদের স্বাভাবিক ধঙ্ম ছিল। 

ধাহারা ব্রা্গণদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার। স্বপ্নেও কামের 

মন্্শীলন করিতেন না । তাহারা মজ্ছের জন্ঠ অর্থসংগ্রহ করিতেন । কিন্ত 

মজ্জকালে গো-বধ করিতেন না। | 

আহা । যেমন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী) গোসমূভ'ও 

আমাদের সেইরূপ বন্ধু। গো-সকল হইতে আমরা আহার, 'ওষধি, বল ও 

স্থথ প্রাপ্ত হই । এইজন্য তাহারা গো-বধ করিতেন না। 

্টাহার! সত সন্াই ব্রাহ্মণ প্রকূত্তি ছিলেন । দীর্ঘকায়, বলবান্, সৌনদর্যয- 



৯৪ চৈতন্ত কথা । 

শালী সেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন কাধ্যে বথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যতদিন 

তাহারা জীবিত ছিলেন, ততদ্দিন এই আর্্যবংশের উন্নতি ছিল! 

হায়! কালের শোতে তাহাদের পরিবর্তন হইল। রাজার শর্য্য 

দেখিয়া__স্ুশোভনা রমণী দেখিয়া তাহারা মোহিত হইলেন। তখন 

লোভপরবশ ব্রান্মণেরা উত্তম উত্তম খক্ রচনা করিয়৷ রাজার নিকট গমন 

করিলেন এবং অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের ভাগ করিয়। দক্ষিণাস্বরূপ প্রভৃত 
অর্থ সঞ্চর করিতে লাগিলেন। সুন্দর অট্রালিকা, স্ন্দর পরিচ্ছদ, সুন্দরী 

রমণী, প্রভৃত গো, অশ্ব, রথ, পরিচারকাদি, ইহাতে ও ব্রাহ্মণদিগের লোভ 

পরিতৃপ্ত হইল না । 

তাহারা রাজাকে যজ্জে গো-বপের জন্ত উত্তেজিত করিলেন, রাজাও 

যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ গো-বধ করিতে লাগিলেন। গোসমূহ কাহারও অনিষ্ট 

করে না) তাহারা ক্ষুরদ্বারা কি শৃঙ্গদ্বারা কাহাকেও আঘাত করে 

না। কোমল প্রকৃতি গে-সকল আমাদিগকে ছুপ্ধদান করে। সেই গো- 

সকলকে শৃঙ্গ ধরিয়া শাণিত অস্তদ্বারা রাঙ্জা নিপাতিত করিতে লাগিলেন। 

তখন দেবগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্র, অসুর, এমন কি রাক্ষলগণও আর স্থির 

থাকিতে পারিলেন না । স্তাহারা টাকার করিয়। বলিয়া উঠিলেন, “কি 

অবিচার !” | | 

পূর্বের তিন ব্যাধি ছিল; বাসনা, তৃষ্ণ| ও ক্ষয়। গো-ৰধের কাল হইতে 

আটানব্বই ব্যাধির উৎপত্তি হইল। সনাতন কাল হইতে এই অবিচার 

চলিয়৷ আসিতেছে । নিরীহ গো-সকল নিহত হইতেছে এবং বজ্ঞকারী 

ব্াহ্মণগণ ধর্খে পতিত হইয়াছে । 
এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি সনাতন ধম্মের নিন্দা করেন। এই জন্তই তিনি 

যাজ্ঞিক ব্রাঙ্গণের নিন্দ। করেন। ধর্মের যখন হানি হইল, তখনই শুদ্র ও 
 বৈশ্তের মধ্যে বিরোধ, হইল- ক্ষত্রিয়গণ ভিন্নমত অবলম্বন করিল- পত্রী 



্ 

পতিকে ঘ্বণা করিতে লাগিল- ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়গণ কামস্থুখে রত হইল। 
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ব্রাহ্মণ ধর্ম্িকাসক্ত | ) 

(কাশলরাজ্যে অচিরাবতী (ইরাব্তী ) তীরে ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্য 
সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্গণকুমার বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ 

'তর্কমামাংসার জন্য তাহার নিকট. উপস্থিত হইলেন। তাহারা করপুটে 

নিবেদন করিলেন, “গোতম ! ব্রহ্মার মহিত মিলিত হইবার উপায় আমাদের 

আচার্যযগণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । গ্রতরেয়, তৈত্ডিরীর, ছান্দোগা, 

অধবধূ্য ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মার্গের উপদেশ করেন। সকল মার্গই 

কি ব্রহ্মাকে লাভ করিবার উপায় ?”৮ বুদ্ধদেব বলিলেন, “বাশিষ্ঠ ! বেদত্রয়ে 

পারদরশী হইয়া কোনও ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ 

করিয়াছেন? তাহাদের সপ্তমপুরুষ পর্যন্তও কি কেহ এরূপ সাক্ষাৎকার 

লাভ করিয়াছেন? যে সকল খষির বেদত্রয় রচনা! করিয়াছেন, বামদেব, 

বিশ্বা মিত্র, জমদগ্রি, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কশ্ঠপ ও ভৃগু, ইহারা কি 

কখনও বলিয়াছেন, আমর ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি? 

যদি তাহারাই ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়। থাকেন, তাহা হইলে 

তাহার! ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার সহজ উপায় কিরূপে বলিতে পারেন ? 

অন্ধ দ্বারা কি অন্ধ নীয়মান হইতে পারে ? সুর্য ও চন্্ু ব্রাহ্মণের! প্রত্যক্ষ 
করেন, ও নিত্য উপাসনা করেন। ত্তাহার! কি বলিতে পারেন, সুর্য্যলোকে 

* চন্দ্রলোকে যাইবার সহজ পথ কি? 

বাশিষ্ঠ ! যদি কেহ বলে, এই দেশে সর্বাপেক্ষ। যে সুন্দরী রমণী আছে, 

তাহাকে আমি অত্যান্ত ভালবানি, এবং লোকে যদ্দি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 

(সে রমণী কে, এবং উত্তরে যদি সে বলে, আমি জানি না, তাহা হইলে কি 
উপহাসাম্পদ হয় না ? 
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১৬ চৈতন্য কথ! । 

ধদি চৌরাষ্কীর উপর ফেহ সিঁড়ি মিশ্বাণ করে, এবং জিজ্ঞাল! করিলে 

সে বলে ফৌদ্ বাঁটার উপর আরোহণ কঘিতে ইইবে তাহা জামি না, তখন 

কি লোকে তাহাকে বাতুল বলে না? 

... এই অচিরাধতী নদী যদি আক্কৃপপুর্ণা হয় এবং কণ্ঘনু উপলক্ষ্যে কাহাকেও 

ধর্দি অপর পারে যাইন্ডে হয়, সে যদি এ পার হইতে চীৎকার করে, “হে 

মর্দীর অপরকুল! তুমি এই পায়ে আইস,” ভাহা হইলে ফি অপরকুল সেই 

কথা গুনিবে? বাশিষ্ট ! খদি ব্রাঙ্গণের! তিনবেদ অধারন ফরিয়াও দেই 

সফল সদৃগুণের আধার না হন, যাহাতে লো সত্য সত্য ব্রা্মণ হয়, তাহ! 

হষ্টলে কি “ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করিতেছি_-বরুণ তোমাকে আহ্বান 

করিতেছি-_ঈশান তোমাকে আহ্বান করিতেছি--প্রজাপতি তোমাকে 

আহ্বান করিতেছি- ব্র্গা তোমাকে আহ্বান করিতেছি,” এইমাত্র বলিয়া 

আহ্বান করিয়াই তাহার৷ মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হতে পারে ? 

_ কপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ বিষয়ের বন্ধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে 

শীবদ্ধ। তীহারা নদীর অপর পারে কিরূপে যাবেন ? বিষয়ের সম্বন্ধে 

াইাদের রিপু-সকল সর্বদা উত্তেজিত হইতেছে ।' ভোগের উন্মাদে তাহার 

এ বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখেন না । মৃতার পর 'এই সকল ব্রাহ্মণের 

কিরপে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পাবেন ? 

বাশিষ্ঠ ! যদি এপারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া তুমি শরন কর” 

সাহা হলে কি অচিরাবতীর অপর পারে ঘাইঈতে পার ? 

কাম, হিংসা, আলম্ত, অতঙ্কার এবং সংশয় এই পাঁচ আবরণে আঙ্ছানিত 

হয়া ব্রাহ্মণের কিরূপে অপর. পারে যাইবেন ? 

্রঙ্মার কি পত্ী আছে, ব্রহ্মার কি ধন আছে? তাহার কি ক্রোধ 

আছে, না হিংসা আছে, না মনের আপবিভ্রতা আছে ? গার রর 

আত্মসংঘম নাই? | 



বুদ্ধাদেব | টি 

সপত্বীক, ধনশালী ত্রাহ্গণগণের কি ব্রহ্গার কোন অংশে তুলনা হয় ? 

তাহারা রাগ-দ্বেষে পূর্ণ হইধ। মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত কিরূপে মিলিত হইতে, 

পারেন? 

ব্রাহ্মণের মনে করেন যে, তিন বেদ পড়িয় তাহারা কোন পুণ্যলোকে 

গমন করিবেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা গভীর পক্ষে নিমগ্ন হইতেছেন । 

তাভাদের ভ্রয়ী-বিষ্তা কেবল জলশূন্ঠ মরুভূমি, মার্গহীন গহনবন, এবং নাশের 

আললয়মাত্র | 

বাশিষ্ঠ ! আমি তপাগন্ত,। আমাকে যদি কেহ ব্রহ্গলোকের কথা 

জিজ্ঞাসা করে, আমি নিঃসন্দেহরূপে ী লোকের কথা বলিতে পারি, কোন্ 

পথে ব্রহ্গলোকে যাইতে হয় তাহ] বলিয়া! দিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, 
ব্রহ্লোকও জানি । 

তবে বাশিষ্ঠ ! অবধান কর। কালে “তথাগত” বুদ্ধ এই ব্রহ্াণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, সুলক্ষণসম্পন্ন ও স্মহান্। ব্রহ্মা 

তাহার করতলগত । তিনি দ্রেবগুরু ও মনুষ্যগুরু। তিনি অন্তরের 

আলোকদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মা গ্রত্ক্গ করেন। অধোলোক ও উদ্ধলোক, মার 

ও ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্য, এমন কি যাবতীয় জীব--তীাহার 

জানিতে কিছুই বাকি থাকে না। তিনি নিজে সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতে 

প্রচার করেন। ধন্মের পুর্ণতা ও পবিত্রতা তিনি বিস্তার করেন। 

এই সত্য অবগত হইয়া গৃহপতি গৃহত্যাগ করে। সেই শীল ও সদ্গুণের 

অনুশীলন করে ।” 

[২155 18৮1075 130001)151 ১0৪5 (১9019 1309015 ০01 

[115 7990) ড ০1106 20.) 51569, 5009) 79806 [697 ৪ 56৭. 

অন্নবাদে 7191)779 আছে । মুল পালিগ্রন্থে “ব্রক্গা” কি “ক্রহ্গ” আছে 

বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া পালিগ্রন্থ পাই নাই। রিস্ ডেভিড, 
২ 



১৮ শরীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

সাহেব অনুমান করেন, বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ ব্রন্মের সহিত মিলিত হইবার 

কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব “ব্রহ্মার”. কথা বলিয়াছিলেন। 

অনুমানটি মনে হয় সত্য । 
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রিস্ ডেভিড. সাহেবের . মতে বৌদ্ধ “ব্রহ্মা” ও হিন্দু “ব্রহ্মা” স্বত্ব । 

কিন্তু এ অনুমান তাহার অলীক 1 

যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন সে সণয়ে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের এত 

আদর করিতেন যে, বৌধ হয় উপনিষদের জ্ঞান তাহাদের মধ্যে প্রচলিত 

ছিল না। ছুণচারিখানি উপনিষদ প্রচলিত থাঁকিলেও “ওপনিষদ-ব্রহ্ম” 

কেবল সুদুর স্থৃতিমাত্র ছিল। লোতী ব্রাহ্মণের নিকট উপনিষদ অপেক্ষা 

ত্রয়ীবিষ্ভার সমাদর অধিক ছিল। 
“এবং ত্রয়ী ধর্মমন্তুপ্রপন্নাঃ গতাগতং কামকামা লভস্তে |৮ 

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ.সকাম হৃদয়ে স্থান পায় নাই। 



বুদ্ধদেব । ১৯ 

তবে ওপনিষদ-্রন্মের কথা ব্রাহ্মণকুমারেরা যে একেবারে জানিতেন না, 

ইহা সম্ভবপর নয়। তাহারা এ্রীতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগামার্গের উল্লেখ 

করিয়াছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে আবার অধ্বধুঠুর কথা। সকল মার্গই 

ইহাদের এক খেঁচুরি হইয়৷ পড়িয়াছিল। কন্মকাণ্ডে তাহার বড় জোর 

্রহ্মারই অন্বেষণ করিতে পারিতেন এবং জ্ঞানকাগদ্বারাই কেবল ব্রহ্ধ 

পাইতেন। তাহাদের “ব্রহ্ম” 'ও “ব্রন্ধা” বড় বিভিন্ন ছিল না। তাহাদের 

ত্রহ্মলোক-গমন” ও “ত্রন্দত্বলাভ” হয় ত একই ছিল। 

গোতমবুদ্ধ সাধনাবলে-_পৃর্বজন্মের সংস্কার বলে, দিবাযৃষ্টি লাভ করিয়া- 

ছিলেন। দিবাদুষ্টি্ধারা যাহ। তিনি প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 

ধন্ম। যেসত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি ধন্ম বলিয়। প্রচার 

করেন নাই। স্তাহার নিজ প্রত্যক্ষের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। সেই 

ঈন্ত হৃদয়ের আবেগে তিনি সেই ধর্মের উপর নকলের বিশ্বা উৎপাদন 
করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ করিরাছিলেন, 

এই জন্ ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছিলেন। 

সম্বোধি লাভ করিয়া, বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত নিরগ্ভরা ( ফন্তু) 

চটে, বোধিবৃক্ষমূলে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন । সপ্তাহের পর 

উনি প্রথম প্রহর রাত্রিতে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার উপর অনুলোম ও গ্রাতিলোম 

টিমে মনঃনংবোগ করিলেন। সন্বোধির আলোকে তাইার নিয়লিখিত 

বান প্রত্যক্ষ হইল। | 

“অবিষ্ঠ হইতে সংস্কারের উত্তব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। 

্লান হইতে নামরূপের, এবং নামরূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত 

য়। . ছয় ইন্দ্িয়-বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অনুভব, অনুভব. হইতে 

ফা, তৃষ্ঝ! হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জর! 

মৃত্যু, শোক, রোদন, ক্রেশ, খেদ. ৪ হতাপা। আমাদের গমগ্র দুঃখই 



২০ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

এইরূপে উদ্ভৃত হয়। অবিষ্ভার বিনাশ দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ 

দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশদ্বার ছয় ইন্দ্রির-বিষয়ের নাশ হয়। 

এইরূপ পর পর নাশঘ্বার! জন্ম ও আনুসঙ্গিক হুঃখের নাশ হয় |» 

ক্লেশ না জানা, ক্লেশের কারণ না জানা, ক্লেশের নিবৃত্তি না জান! এবং. 

ক্লেশনিবৃত্তির মার্গ না জানা, ইহাকেই বৌদ্ধমতে অবিষ্ভা বলে। সাধারণতঃ 

বৌদ্ধগ্রন্থে তিন প্রকার সংস্কারের কথ! দেখ যায়-_কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার, 

ও চিত্তসংস্কার। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কায়সংস্কার হয় । বিতর্ক ও বিচার 

দ্বারা বাক্যসংস্কার হয়। সংজ্ঞা, বেদনা ও বিতর্ক বিচার দ্বার! চিত্তসংস্কার 

হয়। বিভঙ্গে ছয় প্রকার সংস্কারের কথা আছে পুণ্যাভিসংস্কার, অপুণ্যাভি- 

স্কার, অনন্দাভিসংস্কার, কারসংস্কার, বাক্যসংস্কার ও চিত্তসংস্কার। পরবত্তী 

কোন কোন গ্রন্থে ৫ সংস্কারের উল্লেখ মাছে | 

এই কার্যযকারণশৃঙ্খলা এবং কারণ নাশদ্বারা কাধ্যনাশ বৌদ্ধধশ্মের 

মূলভিত্তি | বুদ্ধদেবের সন্বোধি (1770810092091 0991010 0019010105- 

7995 ) এই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ। | 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পুব্বেই ভগবান্ পতঞ্জ লি অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, 

দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশের নিরূপণ করিয়াছিলেন। উপনিষদে 

বিদ্যা, অবিদ্য।, জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া কত পবিত্র বাণী উচ্চারিত হইয়া- 

ছিল। ভগবান্* ব্যাসদেব সেই ওপনিষদ-জ্ঞানকে কত পূর্বেই না হুত্রবদ্ধ 

করিয়াছিলেন। " 

কিন্তু বুদ্ধদেব স্বাধীনভাবে মান্ুষিক শক্তির বিকাশৃদ্ধারা নি সন্বোধি- 

বলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খর়িগণ, পূর্ব পূর্ব্ব দেবগণ 

আপন আপন সমন্বোধি-দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপরম্পর৷ 

ও জ্ঞানসমষ্টি এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়! বেদমার্গে আর্ধ্য শিশুর নিকট 
উপনীত হইয়াছিল। অবতারগণ করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়৷ সেই জ্ঞান 
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আরও পরিস্ফুট করিয়াছিলেন । বুদ্ধিবৃত্তির সংকীর্ণ ও. বিচিত্র আধারে সেই 
জ্ঞান নানারূপে দর্শনে পরিণত হইপাঁছিল। দর্শনের অহং-সংকীর্ণ কালিমায় 

জ্ঞানরবি রাহুগ্রস্ত হইল। কি জানি রাজগৃহের পর্বত-গুহায়, বুদ্ধদেব 
অলার ও উদ্রকের নিকট কি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন? তাহার গুরুগণ 

বেদমূলক ধন্মের শিক্ষা দিলেও, বোধ হয় দেবগণ গৌতম বুদ্ধের কর্ণ বধির 
করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, সর্বত্যাগী, মারজরী 
গৌতম কেবল আপনার মান্ুষিক শক্তিবলে কিরূপে জ্ঞান ও মুক্তিলাভ 
করিতে পারেন, এই অপুর্ব দৃশ্ত দেখিতে দেবতাদের ইচ্ছা । তাহাদের ইচ্ছা 

পূর্ণ হইল বটে। কিন্তু এই অলৌকিক অভিনয়ের মিশ্র ফল উৎপন্ন হইল। 

মনুষ্য আপনার শক্তি জানিল। কিন্তু অপৰ্ ক্ষেত্রে সেই শক্তি আত্মঘাতী 

হইল। এক প্রকাণ্ড, ধন্মীবিপ্রীব হইল। সেই বিপ্লবের ঢেউ চৈতন্দেবের 

আবির্ভাব কাল পর্য্যস্ত কখনও প্রবল, কখনও দুর্বল। অবশেষে মহাপ্রভু 

সেই ঢেউ প্রশমিত করিলেন । | 

অতি যত্রে গৌতমদেব কার্য্যকারণমূলক জ্ঞানলাভ করিলেন। গভীর 
চিন্তাবলে.সেই প্রত্যক্ষল জ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান লইয়! 

তিনি জীবের কি করিবেন? জীবের ছুঃখ দেখিয়াই তাহার সন্যাস,। 

জীবছুঃখ নিবারণের জন্যই তাহার এ দীর্ঘব্যাপী উদ্যম । | 

অজ্প্রাল, ,বৃক্ষতলে সমাসীন হইয়া বুদ্ধদেব ভাবিতে এ 

সত্যের অভ্যন্তরে আমি প্রবেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু এই সত্য অত্যস্ত 
গম্ভীর । সহজে এ সত্য অনুভব করা যায় না। তর্কের দ্বারা এই মহৎ 

সত্য লাভ করা যায় না. । এই ছুর্গম সত্য কেবল পণ্তিতেই বুঝিতে পারিবেন। 

লোকসমূহ বাসন!-পুর্ণ।. কামনার পিপাসায় লালায়িত। অর্থ ও কাম 

লইয়াই. তাহাদের.সকল ব্যবহার ৷  কিরূপে তাহারা, এই ছুরহ কারণবাদ 

ও কার্য্যকারণ-ক্রম বুঝিতে পাপ্লিবে ? রিপুর একবারে দমন করিতে হুইাবে ॥ 



শা 

২২ শরীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

হৃদয়ে শান্তি মানিতে হইবে। সকল উপাধিরই নাশ করিতে হইবে। 

স্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না । এমন কি সমগ্র নাশ"করিয়া৷ একেবারে 

নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। আপামর সাধারণে এ কথা৷ কেমনে বুঝিবে ?. 

এ ধর্ম প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই।”-_( বিনয় পিটকের অন্তর্গত 

_ মহাবাক্যের প্রথম খণ্ড । ) 

ছুঃখের মুল অবিগ্ভা নাশ করিতে হইলে, সকল বাসনার নাশ করিতে 

হয়। সে নাশে নামরূপ থাকিবে না, ইন্দ্রিয় বিষয় থাকিবে না, তৃষ্ণা রাগ 

থাকিবে না, স্বর্গ থাকিবে না, ভোগ থাকিবে না, কাম থাকিবে না) এমন 

কি ব্রহ্মলোক পধ্যন্ত কিছুই থাকিবে না। বাসনামাত্রের নাশ হইলে ছুঃখই 

বা কোথায়, জন্মই বা কোথায়? কিন্তু ইহা ত কথার কগা। বাসনার 

এ্রকান্তিক নিবুত্তি হইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়? দেবতা ত 

তখন তাহার কাছে তুচ্ছ পদার্থ। এধন্মের আদর্শ, এ ধন্মের আশ্রয় 

একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ত্রিলোকী আলোকিত করিয়া, প্রলয়কাল পর্যান্ত অমিত 

আভায় প্রজ্ঞলিত থাকিবেন। কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছ লইয়া কাকরূপী জীবমণ্লীর 

কি হইবে? *বুদ্ধদেব নিজে এই কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্ত স্বয়স্পতি ত্হ্ধা 

আসিয়া বলিলেন-_বুদ্ধদেব! ধর্ষের প্রচার কর। এমন লোক আছে, 

যাহার মানসিক দৃষ্টি ধূলধূদরিত নহে। তাহাদের মুক্তি কিরূপে হইবে? 

মগধদেশে যে ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহা অসাধু ও অপবিভ্রতীময়। 
অমৃতের দ্বার উদঘাটিত কর.। মগধবাসীদিগকে আপন ধর্ম শুনাও। 
সত্যের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ছুঃখময় ্রান্ত মানবগণের উপর দৃষ্টি 

নিক্ষেপ কর। তুমি মুক্ত হইয়াছ। তাহারা এখনও মুক্ত হয় নাই। 

বীরবর ! গাত্রোখান কর। তুমি আজ মহাজয়ী ধর্মপিপান্গ পথিক দিগের 

অগ্রণী হয়| পৃথিবীমধ্যে বিচরণ কর। ধর্মের প্রচার কর। অবশ্ত তোমার 

. উপদেশের অধিকারী জীব তুমি দেখিতে পাইবে ।” 



বুদ্ধদেব । ২৩ 

করুণহৃদয় বুদ্ধদেবের করুণা উথলিরা উঠিল। ব্রহ্মার উক্তি তাহার 

মন্ম স্পশশ করিল। নূতন লন্ধ অন্তদৃষ্িদ্বার৷ তিনি জীবমণ্ডলীকে পর্যবেক্ষণ 
করিলেন । দেখিলেন অপ্নিকারী জীব অনেক আছে। 

আর কি তি'ন স্থির থাকিতে পারেন? কারুণিক বুদ্ধ করুণার শোতে 

_করুণার অকুল পাথারে ভাদিরা পড়িলেন। 'আর তখন দিকৃবিদিকৃ 

জ্ঞান থাকিল না। মার তখন অধিকারীর নিরম থাকিল না। কেবল 

কিছুদিন পর্যান্ত নারী জাতিই এই ধর্মের বহিভূতি ছিল। ননদের প্রার্থনায়, 

প্রজাবতী দেবীর রোদনে, বুদ্ধের সে প্রতিজ্ঞাও তগ্ন হইল। অধিকারী ও 

অনধিকারী সকলেই এই ধর্ম লাভ করিল। | | 

গৌতম ! তুমি প্রথমে কেবল তোমার গুরু অলার ও উদ্রককে অধিকারী 

বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে। যখন জানিতে পারিলে তাহারা মৃত, তখন 

তোমার পূর্ব শিষ্য ও পুর্ব সহচর পাঁচজন ভিক্ষুকে মাত্র অধিকারী বলিয়৷ 

স্মরণ করিয়াছিলে। পরে অধিকারের কথা তুমি একবারে ভূলিয়। গেলে 

কিরপে? দেবতারাই সকল অনর্থ ঘটান। তোমার কোন দোষ নাই। 

বুদ্ধদেব হেতুবাদ সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়! দিলেন । 

যে ধর্ম! হেতুপ্রভবা হেতৃংস্তেষাং তথাগতঃ | 

হাবদীত্তেষাঞ্চ নিরোধমেবংবাদী মহা শ্রমণঃ ॥ 

সকল হেতুর নিরোধ বাসনার সম্পূর্ণ ত্যাগ। দেহ হইতেই বাসনার 
উৎপত্তি । দেহ নশ্বর, ঘ্বণিত রস ও ধাতুপুর্ণ এবং কতকগুলি অপবিত্র 

পদার্থের সংহতি ( বিজয়ন্ত্র । 98060 7০0০5 ০ (৪ [58519 ৬০! 

500986 32, ১9101810905, ). 

দেবতা ও মনুষ্য, পৃথিবী আদি সকল লোক, হেতুর বশীভূত হইয়া সব্বদা 

পরিবন্তিত হইতেছে । এইক্ষণে যাহা আছে অপর ক্ষণে তাহা নাই। যাহ 

কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি কার্্যের সংহতি মাত্র বা “মবন্ধ"। 



২৪ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

স্কন্ধ পাচ প্রকার-__-রূপ (4815118] 70191910195 ০0 ৪6001081693), 

বেদনা (52175901015 ), সংজ্ঞা (40590801 19699 )) সংস্কার 

(61706170165 ০0 70916171619110195 ) এবং বিজ্ঞান (10010908170 

76501 )। সকল মনুষ্যই স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। নিদান-অনুধায়ী স্কন্ধের 

উৎপত্তি হয়। নিদান-নাশে স্কন্ধের নাশ হয়। 

নিদান, কারণ বা কম্ম-অনুযায়ী কখনও একরপ দেহ, একরপ জন্ম 

হয়, কখনও অন্তরূপ দেহ, অন্তরূপ জন্ম হর়। কারণ অনুসারেই কার্য, 

কাধ্য অন্ুসারেই জন্মান্তর-পরিগ্রহ। 

ক্ষণে ক্ষণে কারণ অনুসারে কার্যের পরিবর্তন হইতেছে এবং সকল 

সত্তাই ক্ষণস্থায়ী । এই মত স্থগত বুদ্ধের মতাবলম্বী পপ্ডিতগণ অতি সুক্ষ 

বিচার দ্বার “ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদে” পরিণত করিয়াছেন । 

মাধ্যমিক মতপ্রবর্তক নাগাজ্জুনকে গ্রীক রাজা মিনাওর (মিলিন্দ) 
যখন জিজ্ঞাসা করেন, “মহাত্মার নাম কি?” নাগাজ্জুন ( নাগসেন ) উত্তর 

করিলেন, “পিতা, মাতা, ব্রাহ্ণগণ এবং অন্ত সকলে আমাকে নাগসেন 

নামে অভিহিত করেন, কিন্তু বস্ততঃ নাগসেন বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি 

নাই।” 
রাজ উত্তর করিলেন, “তবে নাগসেন আমার সম্মুখে নাই । নাগসেন 

কেবল শব্দমান্র। ইহার কোন অর্থ নাই।” নাগাজ্জুন প্রশ্ন করিলেন, 
“রাজন্, আপনি পদব্রজে আসির়াছেন, কি রথে আসিয়াছেন ?” রাজা 

উত্তর করিলেন, “আমি রথে আসিয়াছি।” নাগাজ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“রথ কাহাকে বলে?” এই বলিয়৷ রথের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্দেশ 

করিলেন । ' রাজা বলিলেন এই অঙ্গগুলি রগ নয়। নাগার্জুন বলিলেন, 

“তবে রথ নাই |” ( মিলিন্দ প্রশ্নঃ )। 

স্বন্ধের সংহতিমাত্র জীবের সত্তা, এ কথা বুদ্ধদেব বলেন নাই। তিনি 



বুদ্ধদেব । ২৫ 

আত্মার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি শেষ তত্বের শিক্ষা! দেন নাই। 
জগতের আদি কারণ লইয়া তাহার কোন তাৎপর্য্য ছিল না। মনুষ্য কি, 
জগৎ কি, এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন 
নাই। তাহার একমাত্র মীমাংদার বিষয় জীবের দুঃখ কিরূপে এ্রকাস্তিক 
ও আত্যন্তিক ভাবে নিবৃত্ত হয়। কপিলমুনিও কেবলমাত্র এই মীমাংসায় 
প্রবৃত্ত ১ইয়াছিলেন। তাই তাহারও ঈশ্বর কি জানিবার প্রগ্গোজন হয় 
নাই। নর্তনশীল, নিয়ত-পরিণামী প্রকৃতির মূলে কপিলমুনি'ও বসিয়া- 
ছিলেন, বুদ্ধদেবও বসিয়াছিলেন। কপিলমুনি প্রকৃতির মুলে কুঠারাঘাত 
না করিয়া, পুরুষকে লইয়া পলাইয়৷ আসিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রকৃতির 
মূলে বাসনা-নাশরূপ কুঠারদ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। ব্রন্ধাণব্যাপী 
প্রক্কতির মূলে খন তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অপর 
পারের খবর তিনি জানিতেন কিনা সন্দেহ। সন্বোধিলাভ করিয়া তিনি 
ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথা জানিতেন কিম্বা জানিতে পারিতেন বটে, কিন্তু পর- 
নির্বাণ লাভ না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারের কথা তিনি কিরূপে জানি- 

“বেন? ঈশ্বর ব্যতীত ঈশ্বরের কথা কে জানিতে পারে ? অংশ অবতার 
ব্যাসদেব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” প্রসঙ্গে, ঈশ্বরের তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং 
যং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ঈশ্বরবাদ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন । 

ুদ্ধদেবের এ বিষয়ে কোন দৌষ নাই ।. প্রকৃতপক্ষে মূলতন্ব ($1612- 
ঘু১1)%5105 ) তাহার শিক্ষার বিষয় ছিল না। অবাস্তরতত্ব (75901101989 

8100 01)09109 ) লইয়া তিনি কর্তব্য ধর্মের (77906008] [২6118107 ) 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। “1097 [181071 85180 [0106 73000119 
৮/1)90161 0116 915661109০1 1106 ড/0110 15 91617781] 01 1101 
4609110781, 116 108.09 10 161915 ) 1000 006 1685010 ০0 11719 ৮183, 
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২ শ্রীত্রীচৈতন্ত কথা । 

বুদ্ধদেবের স্বন্ধ গুলি পর্মাাালোচন। করিলে দেখিতে পাওরা৷ যায় যে, সে 

গুলি বেদাস্তের পঞ্চকোষের অন্তর্গত | “আত্মা” স্বন্ধের অন্তর্গত নয় । 

তাহার শিক্ষা অনুসারে, আত্মার কগা বলিতে তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই। 

_. আত্মা 'ও ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব, কেবল প্রকৃতির কারণান্ুযারী পরিণাম 

জ্ঞানে প্রকৃতিজয়ের ছুরূহতা, শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তিত্যাগ এইগুলি বৌদ্ধধন্মের 

দুর্বলতা | বুদ্ধদেবের বাক্কিগত প্রবলতীও এ দুর্বলতা নষ্ট করিতে . 
সমর্থ হয় নাই । বদধদেব চারি মহাসত্য নির্ণয় করিয়াছিলেন-_( মাধ্্যগত্য )। 

১। সংসারের সকল পদার্থ ও সকল ভাবই পরেশ” ২। এই 

ক্লেশের মূল বিষয়তৃষ্ । ৩। এই তৃষ্ণা বা বাসনার নাশদ্বারাই ক্লেশের 

নিবৃত্তি হয়। ৪ এই তৃষ্জানাশের একমাত্র উপায় সংমার্গ অবলম্বন । ' 

এই মার্গ বুদ্ধদেব কথিত “অষ্টাঙ্গ মার্গ |” 
মার্গানামষ্টাঙ্গিকঃ শ্রেষ্ঠো মতানাং চতুরোপদাঃ। 
বিরাগঃ শ্রেষ্টো ধর্মাণাং দ্বিপদানাঞ্থকষুম্মান্ ॥ 

“মার্গ-সকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গমার্গ শ্রেষ্ঠ । সত্োর মধ্যে আর্ধ্যসত্যবাচক .. 

চারিটি বাক্য শ্রেষ্ঠ । ধন্মের মধ্যে বৈরাগা শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-সকলের মধ্যে 

চ্ষুম্মান্ শ্রেষ্ঠ ।, 

: এষ বো মার্গো নাগ্ো দর্শনন্তয বিশুদ্ধয়ে | 

এতং হি প্রতিপশ্ঠধবং সারস্তৈষ প্রযোজক: ॥ 

এই আষ্টাঙ্গ-মার্গই তোমাদের মার্গ। জ্ঞানের বিশুদ্ধির নিমিত্ত অন্য, 

পথ নাই। তোমরা ইহাকে অবলম্বন কর। ইহা সারের প্রয়োজনকারী ॥ 

--( ধর্মপদ্, মার্গবাক্য, ( চারুচন্ত্র বন্থু, ) ১৫২ পৃষ্ঠা ) 

অস্টা-মার্গের নিম্নলিখিত আটটি অঙ্গ £--.. 

১। সং মতি (0২181) ৬1০৬9 ) 

২। সং উদ্দেশ্তট (২181) 21179) 



বুদ্দেব। 

৩। নত বাকা (7২121 ৮0195) 

৪ | সত আচরণ (7২121) 1)61121007 ) অরিন 

৫ | সৎ জীবনবার্তী (1২151) ৬০00 01 11৬9111)000 )*, , রে 1 

৬। সৎ উদ্যম ( [২11 ০5%9101017 ) | 

৭। সৎ মনোনিবেশ ([ব1£10 00110017555 ) 

৮। সৎ ধ্যান ও শান্তি ([২1617 17090108010 আন 

[18170011115 ) 

এই অগ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বন করিলে ভিক্ষু ক্রমে ক্রমে চারি অবস্থায় 

উপনীত হয়। প্রথম অবস্থ।--দীক্ষা বা আ্োতাপত্তি। সংসঙ্গ, ধর্ম শ্রবণ, 

সৎচিন্তা এবং ধন্ম-মাচরণ দ্বারা প্রথম অবস্থ! লাভ হয়। এই অবস্থায় 

তিনটি ভ্রম দূর হয়। | 
১। নিজের সত্ত। সম্বন্ধে ভ্রম । অর্থাৎ এই অবস্থায় ভিক্ষু আপনাকে 

স্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া জানিতে পারে এবং ইহাও জানিতে পারে যে, স্বন্ধ 

ক্ষণে ক্ষণে পরিণামশীল। 

২। বুদ্ধদেব এবং তাহার মত সম্বন্ধে সন্দেহ । 

৩। যজ্ঞ হোম করিলেই মুক্তিলাভ হইবে, এই ভ্রান্ত-বিশ্বাস। 

আোতে প্রবেশরপ এই প্রথম অবস্থার ফল স্বয়ং বুদ্ধদেব বর্ণনা 

করিয়াছেন__ | 

পৃথিব্যা একরাজ্যেন স্বর্স্ত গমনেন বা। 

সর্বলোকাধিপত্যেন শআোতাপত্তিফলং বরম্ ॥ 

পৃথিবীর প্রকরাজ্য, স্বর্গগমন বা সর্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা “ক্রোতা- 

পত্তি”র ফল শ্রেষ্ঠ ।-_( চারুচন্ত্র বসুর ধর্মপদ, ১০০ পৃষ্ঠ ) | 

এই অবস্থায় উপনীত হইলে ভিক্ষু হয় ত সাত জন্মের পর নির্বাণমুক্তি- 

লাভ করিতে পারেন। | 



্রপ্রীচৈতন্ত কথা। 

দ্বিতীয় অবস্থা । 

সরদাগমী-_এই অবস্থায় ভিক্ষুর সন্দেহ ও ভ্রম থাকে না। তিনি 
ংযতচিত্তে কাম, দ্বেষ ও বিকল্পের পরাভব করেন। এই অবস্থাপন্ন যতি 

আর একবার (সক্কৎ) মনুধ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন | বোদাস্তশান্ত্রে ইহাকে 
“এক তব” বাদ বলে। | 

তৃতীয় অবস্থা। 

অনাগমী--এই অবস্থায় কামের আত্যন্তিক নাশ হয় এবং দ্বেষভাবও 
সমূলে বিনষ্ট হয়। হৃদয়ে তখন আর কাম ও দেষের উদয় হয় না। আর 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্ত রনি পূর্বে ব্রহ্গ- 
লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হ্য। 

চতুর্থ অবস্থা | 

|  অর্থং_এই অবস্থায় পাব কি অপার্থিব জন্মের বানা থাকে না) 
অভিমান, অহংজ্ঞান ও অবিদ্যা, ইহার কিছুই থাকে না। কেবলমাত্র 
পরের.জন্ত, জগতের জন্য অর্থৎ জীবন ধারণ করেন। 
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অহ্ৎ সকল সংযোজন ছেদন করিয়৷ নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। ৃ 

বেদাস্তশান্ত্-মতে অহ্ৎ জীবনুক্ত। | 
অহ্তের কর্মবীজ নষ্ট হয়। কেবল প্রারন্ধ কর্মানুযায়ী দেহ ধারণ 

করিয়৷ থাকিতে হয়। অহ্তের নির্বাণ সোপাধিকের নির্বাণ । ইহার পর. 

পরনির্ববাণ, যাহাকে নিরুপাধি শেষ নির্ব্বাণ বলে। ্ 

সচরাচর “পরনির্্বাণ” শব্দের অর্থে “নির্বাণ” শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 

সেটি ভুল। | 
“1005 01 009 10112,70079,-795,09১ 7১015959০01 [2 101161 
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৩৮. র্ীচহ কথা। 
পরনির্বাণ শব্দেও জীবের প্রকান্তিক নাশ অভিপ্রেত নহে। পর- 

নির্বাণ লাভ করিলে জীবের ব্রহ্মাও মধ্যে আর জন্ম হয় না। পূর্বেই 

রলিয়াছি, বুদ্ধদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয় করেন নাই । 

| 'ভগরান্. বুদ্ধদেব. কপিলাবস্তূ. নগরে ন্থাগ্রোধারামে শাক্যদিগের মধ্যে 

সেকালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী মহা-প্রজাবতী ধীরে দীরে 
উপনীত হইয়া, এক পাশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামানস্তর 

সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,__?*ভগবন্, স্ত্ীলোকে কি গৃহত্যাগ করিয়া 

তথাগত প্রবত্তিত ভিক্ষুর আশ্রম অবলম্বন করিতে পারিবে না?” গর্জন 

করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, “যথেষ্ট হইয়াছে ! .গোতমী, আপনি এরূপ আজ্ঞা 

ককরিবেন-না।” দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, মহা-গ্রজ্জাবতী অনুনয় করিলেন । 

বে সথিরপ্রতি্ঞ। 
 এুষপিলাবস্ত ত্যাগ করির বুদ্ধদেব বেসালী নগরীতে উপনীত হইলেন 
এবং মহাবনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

 গোতমকুলরমণী মহা-প্রজাবতী, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিলেন। এবং 

রক: বুমন পরিধান করিয়া, কতকগুলি শাক্য রমণী. সমভিব্যাহারে 

-বেদালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে তিনি বেদালী নগরীতে 

মহাবনে উপনীত হইলেন। কণ্টরুবিদ্ধ, ধূলিধূনরিত চরণে রোদন করিতে | 

করিতে তিনি ছবারদেশে দণডাযমান। আনন তাহাকে এই ভাবে দেখিতে 

পা ়া. জিজ্ঞাসা" .বলিলেন। “এরূপে আপনি এখানে কেন ?” “আনন্দ | 

রা *রম্ীকে তাহার এবপ্তিত গৃহত্যাগী ভিক্ষু ব্রত হইতে বঞ্চিত. 
রী রিডেছেন, তাই আমি তিঙ্গুকের স্তয় এখানে দণ্ডায়মান!” আনন্দ 
আর থাকিতে পারলেন না ॥ তিনি, সেই. মূুর্তে ভগবান্ বুধদেবের 

নক রঙ্গ | , গ্ভগবন্, পা কর রং: 



চরণ। তাহার নয়নে বারি ধারা পতিত হছে । আপনি রমণী জাতিকে 
ভিক্ষু ধর্মের অধিকারী করুন|” গর্জন করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, “আনন্দ 

এরূপ কথ! বলিও না|” দ্বিতীয় বার, আনন্দ অনুনয় করিলেন । সেই এক 

উত্তর। তখন আনন্দ নিজের মনে যুক্তি করিয়া 'জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ভগবন্, যদি স্ত্রীলোকে গৃহধর্্ম পরিত্যাগ করে, যদি তাহারা ভিক্ষুর ব্রত 

অবলম্বন করিয়া আপনার উপরিষ্ট মত এবং শাসনের অনুসরণ করে, তাহা 

হইলে কি তাহার! দীক্ষার ফল লাভে অসমর্থ হইবে? তাহার! কি ক্রমে 
উন্নতি লাভ করিয়! দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ এবং অবশেষে 'অহৃতের সিদ্ধ 

অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে না ?” বুদ্ধদেব বলিলেন, “অবস্ঠ তাহার! : ও 

এই যোগমার্গের পথিক হইতে সমর্থ |”. “তবে ভগবন্, আপনি গোতমী : 

মহা-প্রজাবতীকে কেন বঞ্চিত করিবেন? তিন্নি,আপনারু. প্রিতুব্য, পড্ধী। 
আপনার মাত পরলোক গমন করিলে, তিনিই,আপনীকে স্তন্ত-দানে বন্ধিত 
করিয়াছেন। আজ সেই আপনার পরমোপকারিণী মহা-প্রজাবতীর কথায়, 
রমণী জাতিকে অধিকার প্রদান করুন।” বুদ্ধদেব সম্মতি প্রদান রি ।. 
মহাঃপ্রজাবতী দীক্ষিতা হইলেন । রর রর 

 গোতম বুদ্ধেব স্বর পরিবপ্তিত হইল। অতি গণ্ভীর ভাবে (তিনি বারি | 
লাগিলেন, “আনন্দ, যদ্দি রমণী জাতি দীক্ষার অধিকার না পাইত, তাহা 

হইলে এই পবিত্র বৌদ্ধধধ্মু সহস্র বংসর পর্যন্ত প্রচলিত থাকিত | এখন . 

ৃ কেবল মাত্র পাচশত, বংসর এই ধর্মজগতে আপনার আর খিকার বিন্তার । 
করিবে। আনন, যদি কোন গৃহে ভ্্রীলোকের আধিক্য হয়, তাহা হইলে: 
সহজে সে গৃহে দন্যর উৎপাত হয় |. 92.0160 13০০ ০৫. 0 ছ 
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শুর জন্ম গ্রহণ করিবার | ৪8৭ বৎসর পূর্বে ব বুদ্ধদেব শরীর তাগ - 
ক্রিয়া ছালেন। বিঃ জগ্রহণ করিলেই তিনি র্-প্রচারকের জবা 



৩২. ্ . ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা | 

প্রত্যাহত করিয়া, পরনির্ধাণ লাভানস্তর অবতারের উচ্চপদবীতে আরোহণ 
করিলেন। তাহার পবিত্র কিরণ মাত্র এই ব্রহ্মা মধ্যে তাহার নিদর্শন 

থাকিয়৷ গেল। 

_ পাঁচশত বৎসর .তথাগত-প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের যথার্থ জীবন'। পাঁচশত 

বংসরের পর নাগার্জন এই ধর্মের নেতা । পাঁচশত বৎসর ব্যাপী 
মহাতেজন্থী ধর্ম মধ্যেই বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য অন্ুদরণ করিতে হুইবে। 

_. এই কাল পরিচ্ছেদ কেন ? ধর্মের চরম উদেস্ত কি? এধর্ম্ে আছে কি. 
ও নাই কি? বৌদ্ধধর্থ্নে আছে আত্মবল, নাই ঈশ্বর সহকারিতা । আছে 

বাসনা ত্যাগ, ব্রহ্ধাণ্ নাশ, আছে নির্বাণ, নাই নির্বাণের অবশেষ। আছে ; 

প্রকৃতির উপর কটাশ', নাই পুরুষের কেবলতা'। আছে মায়াত্যাগ, নাই 
স্বরূপাবস্থিতি। আছে পরিণাম জ্ঞান, নাই অপরিণামী। 

_. ফল,-বাসনা ত্যাগ দ্বার, ধর্ম আচরণ দ্বারা পীশব্্য লাভ ও উর্ধালোকে 

গমন। কিন্তু উর্ধাদপি উর্ধলোক, ক্রমে ব্রহ্মলৌক গমন করিয়া, ব্রহ্মলোকের 

বাসনা ত্যাগ দ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শৃন্তময়। 

ফল, ঘোগমার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিদ্ততি লাভ, পরে যোগসথারা 
নির্বাণ £ মুক্তি। | এ 

কিন্ত নিরীশ্থর, বর্জ্ঞান'রহিত, পরক্কতির ক্ষণিক বিজ্ঞান দ্বারা শৃন্ত- 

চি্তক, ব্যক্তির বাসনা-নাশ ঝ্বোথায়? কিদের জন্য বাসনা নাশ? শত 
দর্ীর প্রয়োরনষ'ব! কি, অপ্রয়োজনই বা কি? 

'ধাসন ৃ মূলে কুঠারাদ্বাত করিলে, -মন্ৃষ্যের চরমলাভ হয় বটে, কন ও 

পল লো ? বুদ্ধদেব যদিও শৃন্ত বলেন নাই, তথাপি তিনি কিছুই. 
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ভাল, নাশের চিত্র চিরভ্র। মির্বাণের পর বুদ্ধদেব বর্বসাক্ষাৎকার 

করিলেন। তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন । কিন্তু এ কথা ত শিক্ষা 

দিয় আসেন নাই। তাং টিতে আহে তিনি শরাচা্ে চর 
ছারসেজ বাটা সভিরার 



শ্রীশঙ্করাচাধ্য। 

বুদ্ধদেব শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে ভিত্তি অবলম্বন 
করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা উচ্চতম সিংহাসন অধিকার 
করিয়া আছে, বুদ্ধদেব স্ই ভিত্বিকে অগ্রাহ্া করিয়াছিলেন। যদ্দি 
'বেদের কর্মকাঁও দ্বারা আধ্যশিশু শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইতেন,__যদি বিধি নিষেধ 
স্বারা তিনি মার্জিত না হইতেন,_-যদি দেব উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান 
স্থবলভ না হইত,_-যদি সুখ ছুঃখের চিন্তায় আর্ধ্য-হৃদয় পুনঃ পুনঃ উলিয়া 

না উঠিত,_ যদি পূর্ব পক্ষ ও অপর.পক্ষ দ্বার! বিভিন্ন দর্শন না হইত,__ 
তাহা হইলে ধর্মের পূর্ণত্ব থাকিত না, সর্বাঙ্গীনতা৷ থাকিত না, চিরবিকাশ 
থাকিত না, চিরজীবন থাকিত না। শাস্ত্রের অর্থ অনন্তযুক্তি, অনস্তভাব, 
অনস্তজ্ঞান এবং অবশেষে এই অনস্তযুক্তি, ভাব ও জ্ঞানের সমন্য়। 

শাস্ত্রের ভিত্তি ত্যাগ করিলে আুনুবস্থা” দোষজ্মটে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যাহা 
প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহার উপদেশ দিলেন ) তাঁহার পর বুদ্ধদেব চক্ষু মুদিত 
করিলেন। তখন প্রথম বিষাদ এই হইল যে, নন্দের কথ! প্রামাণিক 
কিনা; এমন কি নন্দ ধর্ম্াপরাধী কি নাঁ'। 'অতি কষ্টে নন্দ ও উপল 
যাহা সনু করিলেন, তাহাই বৌদ্ধশান্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। তাহার 
পর মহাযান ও হীনযান। 'তাহার পর লৌগত দর্শন। বুদ্ধদেব শাস্ত্রের 
ভিত্তি অগ্রাহ করিতে গারিতেন। কিন্তু সেই ভিন অমান্ত করিলে ধর্মের 
গা শন্করাচার্্য.:. শাস্ত্রের ভিত্তি ' অব্ীন্বন 
করিলেন। বেদের চরম উর্পনিষৎ & উপনিষদের সমন্বয় উত্তর 
পা উপনিষদ সার গীতা। বদাস্তশাস্তে এই: তিন  মৃহুর 



প্রস্থানকেই ; কি করিল তিনি. ্টীজিডি র্ 
করিলেন 1 1 | 

অপূর্ব রা গা, আলোকিত চির রঃ পুর্ব, ভাষ্যকারগণ 

হার মানিলেন। : কুর্যেক্ল: আলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক্সকল লুক্কাফ়িত 

হইল। এক আলোকে জগৎ পূর্ণ হইল। ক্রমে; মূল লইয়া টানা- 
টানি পড়িল ।: মূলেরা-অর্থ'ভাষ্যে আচ্ছাদিত. হইল। “ব্রহ্ম” “শস্যের” স্থান 

অধিকার করিলেন-্ে.কিন্ত সে পরক্ষ”-_-ওপনিষন.ব্রক্ম কি. শাঙ্কর 

বর্গ ? বাদরায়ণের:-িন্ধ”. .ও . ভাষ্যকারের “ব্রহ্ম” এক. কি না? 

্রীকষষ্েের প্রকৃত তাত -৫সমুচ্চয় বাদ”, : কি পক্রমবাদ” 1. শান্্ুকে 

শন্করাচার্ধ্য শাঙ্কর শাস্ত্র ক্রিয়া লইলেন | শাস্ত্র থাকিল। কিন্ত সনাতন: 

ধর্ম শাস্ত্রের এক অঙ্গ লুপ্ত হইল। বাদরায়ণের সময় হইতে শন্বরাচার্য্যের 

(সময় পর্য্যস্ত বেরান্ত-শাক্্ৈর, প্রচলিত টকাখুলি. একরপ . লুপ্ত হইল।, 
রামানুজ স্বামীর বিশেষে তাহার" কিনননংশ উদ্ধার .হইল বটে? কিন্তু 
ধম্মের ধারাবাহিক 'হুক্রে/ঢা ধর মণিরত্বমালায়. কতবগুলি মণির উচ্ছেদ 
হইল। শান্কর 'বরহ্ম”সৌগ্ৰত *শৃন্ঠের” স্থান অধিকার করিলেন, বাসনা 
নাশঘ্বারা৷ জীবের নাশ নী হইয়া ব্রদ্ধদূপে অবস্থিতি হইল । আর 
আভাস বিশ্বে মিলিত হইল। ফা. রি 
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৬৬. শ্ীচৈতন্ত কা । 
মীত্রি। শঙ্কর কেধল মাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানকে মায়ার কল্পনাতে পরিণত 
করিলেন। ক্ষণিক অবস্থানও মায়া-কল্পিত। একেবারে পরিষ্কার করিয়া 
জীব. 'ও ঈশ্বর ছুই মায়া-কল্পিত। বুদ্ধদেবের শিক্ষায় ঈশ্বর ছিলেন না, 
মে এক প্রকার ভাল ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কাছে ঈশ্বর হাবুডুধু 
.ঘেগিতে লাগিলেম। | 
- থাফিল ফেবল এক ব্রহ্ম । টিনের মায়ার লহরী খেলিতে 
লাঁগিল। মায়া ব্রন্ষের শক্তি মাত্র । শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন । মায়াধাদ, 
আভাসবাদ, বিবর্তবাদ-_-এই বাদে ধর্ম্জগৎ পরিপূর্ণ হইল। নুস্ম তর্ক- 
জালে, ব্রদ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বাধা পড়িলেন। এই ধাধ! ঘুচিতে 
অনেক দিন লাগিল। প্রতিবার্দের সাহস সহজে কুলাইয়! উঠিল না 
অবশেষে আচাধ্য ব্বামানুজ অসীম সাহদের উপর নির্ভর করিয়া, পূর্ব 
আচীর্ধ্যদিগের নাম লইয়!, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই কাল 
ইইতে এই কাল পর্যন্ত, অধ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ লইয়! প্রবল বিরৌধ 
টলিয়! আসিতেছে । ফে বলিতে পারে ইহার মীমাংদা কথনও হইথে 
ফ্িনা? 



শাঙ্কর-ভাষ্য | 

শঙ্করাচার্য অলৌকিক প্রতিভাবলে অতি অন্নকালে ষমগ্র শাস্ত্র-লাগর 
মন্থন করিলেন। . গৌতম বুদ্ধ শাস্ত্রের হষ্টি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু 

তিনি সেই যষ্টি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। স্থৃতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, 
কেহ তাহার বাক্য অবহেলা. করিতে পারিলেন না। তিনি শাস্ত্রের 

বিচিত্রতার মুগ্ধ হইলেন না; পাক্ষিক (9811191) দৃষ্টিতে শাস্ত্রের অংশ 

মধ্যে অররুদ্ধ হইলেন না; পারম্পর্ধ্য, প্রণালী ও সম্প্রদায়ের জাল তাহাকে 
বাধিতে পারিল না। তিনি শাস্ত্রের সারভাগ পর্যালোচনা করিলেন; 

পশ্বরিক বাক্য উপনিষৎ মধ্যে সুম্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, 

এখনও ওপনিষদ ব্রহ্ম এবং সেই ত্রঙ্গজ্ঞানের অধিকৃত হ্থত্র এ ছুয়ের মধ্যে 

ব্যবধান আছে। দেখিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বাস্থদেবও এ জলস্ত আলোককে 

জীব ও অণ্ডের উপাধিদ্বারা উপহিত করিয়াছেন। দেখিলেন, প্রীকৃষ্ণ ও 
ব্যাসদেব জ্ঞানের শিক্ষা দিয়াছেন; তথাচ তাহাদের উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানে 

ধর্মের অপেক্ষা আছে। উপদেষ্টা আছে, শিষ্য আছে, অজ্ঞুন আছে, 

নর আছে, তবে জ্ঞান উপদিষ্ট হয়। কেন অপেক্ষা কিসের ? গৌতম 

বুদ্ধ কাহারও অপেক্ষা করেন নাই। শশ্করাচাধ্য শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন বলিয়া, কি শাস্ত্রের অপেক্ষা করিবেন। মহানির্বাণনিষ্ঠ বাসনা- 

ত্যাগী শঙ্কর যদি শাস্ত্র মধ্যে নিরপেক্ষ ত্য দেখিতে ন! পাইতেন, তাহা 

হইলে শাস্ত্র ত্যাগ করিতে তাহার মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইত না। তাহা 
হইলে তিনি ব্যাসদেবের দোহাই মানিতেন লী, শ্ত্রীকুষ্ষের দোহাই 
মানিতেন ন| ; হয়ত ঈশ্বরের দোহাই মানিতেন না। 



৩৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা | 

দেখিলেন উপনিষদের মধ্যে সত্য আছে। ভাষ্মকারগণ সে সত্যের 

অনেক অপলাপ করিয়ছেন। তিনি নিজের ভাষ্যদ্বারা সেই সত্যের উদ্ধার 
করিলেন। মহাসত্যব্যঞজজক উপনিষৎ বাছিয়া লইলেন। “তত্বমসি” 

মহাবাক্যের গভীর নির্ধোষে ধর্মজগৎ পরিপূর্ণ করিলেন। 
. উপনিষদের ভাষ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। মহাপ্রভু চৈতন্ত- 

দেবও কিছু বলেন নাই। - নির্বিশেষ জ্ঞান বলার অপেক্ষা রাখে না, 

অনুভবের অপেক্ষা রাখে না। সেজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ) সে জ্ঞান সিদ্ধ 

করিতে হয় না। যখন কিছু থাকে না, তখন সেই জ্ঞান থাকে। যতদ্দিন 

বাসনা থাকে, ততদিন বাসনা-কল্পিত পদার্থ থাকে । যখন মন "থাকে না, 

তখন মনুষ্যত্ব থাকে না। যখন বিশেষ থাকে না, তখন নির্বিশেষ জ্ঞান 

থাকে, ইহা ম্বতঃসিদ্ধ। যদি জ্ঞানমূলক অস্তিত্ব হয়, যদি অজ্ঞান শৃন্তের 

ভিত্তিতে ব্রহ্গাণ্ডের বিস্তার না হয়, তাহা হইলে 'নির্বিশেষ জ্ঞানের 

অস্তিত্ব ও সম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিরোধ কর! কেবল ধৃষ্টতা মান্র। যাহার! 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত এই সম্বন্ধে বিরোধ করিতে গিয়াছেন, তীহারাই 

পরাস্ত হইয়াছেন। যদি নির্বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে, বে সেই জ্ঞানের 
পথিকও হইতে পারে। .. ২ ৯ ক 

কিন্তু সেজ্ঞান ও সে জ্ঞানের পথিকের সহিত জগতের সম্বন্ধ নাই, 

জীবের সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বরের ও সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীব লইয়া, ঈশ্বর 
জগৎ লইয়া ।' যেজ্ঞানে জীব নাই, যে জ্ঞানে জগৎ নাই, সে জ্ঞানে 

ঈশ্বরও নাই। সে জ্ঞানের শিক্ষায় জীবের প্রয়োজন নাই.। যেখানে 
জীবের প্রতি ধর্মশিক্ষা আছে, সেখানে সে জ্ঞানের আভাস নাই।. ' 

উপনিষদ জ্ঞানের প্রকাশ আছে | ধর্ম-জিজ্ঞাস! পরিতৃপ্ত হইয়াছে। 

ধন্ম ও কর্মের সীম'. অতিক্রম করিয়া খষির হৃদয়-গবাক্ষ জ্ঞানালোকের 

জন্ত উদঘাটিত হইয়াছে। সংসার ভুলিয়া, ..সেই -হঁদয়' আলোকমাত্র 



শাহ্কর-ভাষ্য । . ৩৯. 

গ্রহণ করিতেছে । সেই আলোক কখনও নির্বিশেষ, কখনও সবিশেষ) 
কখনও আলোক উদ্ভীসিত সৃষ্টি, কখনও কেবল মাত্র আলোক । নির্বি- 

শেষ আলোকে জ্ঞান, সবিশেষ আলোকে উপাসন! । | 

এই আলোর অনুসরণ করিয়া, বাদরায়ণ ব্যাস মুক্তি-পিপান্থ জীবের 

ব্হ্মজিজ্ঞাস| চরিতার্থ করিলেন। এবং দ্েখাইয়। দিলেন যে, এই জ্ঞানের . 
পথ অনুসরণ করিলে “অনাবৃত্তি” হয়। সে “অনাবৃত্তি” ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত 

জীবের পুনরাবৃত্তির অভাব । এ আলোকে বিশেষ আছে, ঈশ্বর আছে। 

শঙ্করাচার্ধ্য দেখিলেন, গোলযোগ । যেমন পূর্বমীমাংসা কন্মকাণ্ডাত্মক 

বেদের সামগ্রস্ত, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডত্মক উপনিষদের সামগ্তান্ত উত্তর 

মীমাংস। | কিন্তু ব্যাসের স্ৃত্রে সবিশেষ জ্ঞানের ছড়াছড়ি । তাই তিনি 

_ উপনিষদের দোহাই দিয় শারীরক সথত্রের ভাষ্য করিলেন। পরম্পরাগত 

বোধায়নের ভাষ্য লুপ্তপ্রায় হইল। 
: নির্বিশেষ ব্রন্গজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইল, মুক্ি-পিপন্থ 

জীবের অধিকারের স্থল হইল। জীব অদ্বৈত-জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, “্রহ্গান্মি” 

বলিতে শিখিল। কর্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, উপাসনার ভিত্তি 

অন্তহিত হইল। | 
যেন রাস্তা হারাইল, যেন জীব মা্গভষ্ট হইল। | 

ক্রহ্গাম্মি” ত মুখে বলিলে চলে না । “ব্রঙ্গাম্পি” বলিলেও লোকে ব্রহ্ধ 

হয় না। অদ্বৈত-জ্ঞানীর একুল ওকুল ছুকুল গেল। ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত 

হইল। 
শাঙ্কর-ভাষ্তের বিরুদ্ধে কথা কয়, এমন কাহারও সাহস হয় না। 

সকলেই জানিল নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই শারীরক হ্ৃত্রের তাৎপধ্য। 
শাস্ত্রের তাৎপর্য বিস্তারের জন্য, বেদের বিভাগের জন্য বেদব্যাসের অব- 

তার। তাহার মীমাংসা নির্বিশেষ ব্রহ্গজ্ঞান। শশ্করাচার্ধয সেই মতের 



৪৩. ্রীশ্ীচৈতন্ত কথা । 

সমর্থন করিলেন । অদ্বৈতবাদে সকলের শ্রদ্ধা জন্মিল। কর্ম ও উপাসম! : 

সকবের নিকট লঘু হইতে লাগিল। ধর্মের বিশৃঙ্ঘলতা হইল। | 
ক্রমে ধর্মাজগতে রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব হইল । 

. তিনি বোধায়ন-ভাষ্য ও শাঙ্কর-ভাষ্য এ ছুয়ের প্রশশস্ততরত৷ স্বাধীন ভাবে 

বিচার করিলেন। এবং অন্তর্ধ্যামীর প্রেরণায় বোধায়ন-ভাষ্য অন্রান্ত বলিয়া 

স্থির করিলেন । 

বোধায়ন-ভাম্ অনুমরণ করিয়া রিডার ভাষ্য করিলেন । 

“ভগবদ্ধোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্গনুত্রবৃস্তিং পূর্ধাঢাধাঃ সংচিক্ষিপু 

হিতে স্ত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্তান্তে |” 

এখন “এক নূতন প্রশ্ন উখিত হইল। . ব্রহ্মনুত্রের যথার্থ তাপ কি? 

শাক্ষর-ভাষোর অর্থ নির্ধারণ সত্য, কি শ্রীভাষ্যের অর্থ নির্ধারণ সত্য ? 

চৈতন্য দেব ইহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। সে মাং ংসা আমরা ক্রমে 

ক্রমে জানিতে পারিব। 



শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্য ৷ 

“প্রভু কহে বেদান্তক্ছত্র ঈশ্বর-বচন | 
ব্যাস রূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ ॥ 

ভ্রম, 'প্রমাদ, বিপ্রলিগ্মা, করণা পাব । 

_ ঈশ্বরের বাক্যে, নাহি দোষ এই সব। 

উপনিষদ্ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ব। 

মুখ্য বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব ॥ 

'গৌণ-বুত্ত্ে যেবা ভাষ্য করিল আচার্ষ্য। 

তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কাধ্য ॥ 

তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞ। পাঞা ।' 

'গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছা দিয়া ॥৮' 

 'অহাপ্রভু চৈতন্তদেবের মতে শঙ্করাচাধ্য ব্যাসস্থত্রের মুখ্য-অর্থ প্রকাশ 

করেন নাই। তাহার ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা! গৌণার্থ।, 
স্ীশ্বরের আজ্ঞা পাইয়।, শঙ্করাচার্য্য এইরূপে গৌণ-অর্থ করিয়াছেন । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শম্করাচার্য্যের প্রধান উদ্দেসত ভগবান্ 

গৌতম-ধুদ্ব-কণিত ধর্মের অভাব পূরণ এবং বুদ্ধদেবের পরবর্তী বৌদ্ধাচারধ্য- 
দ্রিগের মত থণ্ন | বুদ্ধদেব শান্ত্র ত্যাগ করিয়! যাহ! করিতে পারেন নাই, 

শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের 

নির্ববাণদুক্তি ব্রন্ধাণ্ডের পারে । তিনি স্ব়স্পতি স্বয়্তু ব্রহ্মাকেই বরঙ্গাণ্ডের 

ঈশ্বপ্ন বলিয়াছেন । 'তীহার মুক্তি সেই ব্রহ্মাকে উপেক্ষ। করিত। 

শক্ষত্বাচার্য্ের ঘুক্তিও ব্রহ্মা ও ব্রন্মা্ডের ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে না। 



৪২ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথ। । 

বুদ্ধদেব শৃন্ঠনির্ববাণো্দেশী | শঙ্করা চার্য্য ্রহ্মনির্ববাণোদ্দেশী ।' | 

এই জন্য শঙ্করাচার্্যের ব্রহ্ম নিপুণ, নির্বিবশেষ ব্রহ্ম । 

শূন্যের স্থানে নিপুণ ব্রহ্মকে স্থাপন করিয়!, মহোৎসাহে: শঙ্করাচাধ্য শাস্ত্র 

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । সেই ব্যাখ্যা দ্বারা বৌদ্ধধর্থের স্বতন্ত্ত! নষ্ট হইয়া 

গেল এবং বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল. আর এক 

কথা। বুদ্ধদেব-প্রবস্তিত প্রবল যোগাভ্যাসদ্বার সিদ্ধি-সকল শ্রমণের করায়ত্ত 

হইয়াছিল। কিন্তু তদনুরূপ নিঃস্বার্থ উদ্দারভাবের উৎকর্ষ সাধন ন! হওয়ায়, 

এই সকল সিদ্ধি অপাত্রে স্তান্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে দেখিয়াছিলেন,, 

তাহার জ্ঞাতি ও শিষ্য সিদ্ধির কুহকে অজাতশক্রকে ৰশীভূত করিয় কিরূপে 

তাঁহার সহিত প্রতিদবন্দিতা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ' প্রবর্তনদ্বারা' 

শঙ্করাচার্য্য তাহার শিষ্যদিগকে সিদ্ধির প্রলোভন হইতে বঞ্চিত করিয়া 

ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের স্থান ছিল না এবং বৌদ্বধর্মকে ভারতর্র্য 

হইতে বহিষ্কত করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতার গ্রহণ করার প্রয়োজন 

হয় নাই। 

ইহাই মহাপ্রভু কথিত ঈশ্বরাজ্তা | তবে শারীরক স্তরের মুখ্যার্থ কি ?' 

বোধায়ন খষি-প্রবন্তিত প্রাচীন বৃত্তিই মুখ্যার্থ হওয়া সম্ভঘ। শক্করাচার্য্ের 

পূর্ববর্তী সময় হইতে শিষ্য পরম্পরায় যে নিরপেক্ষ অর্থ প্রচলিত ছিল, 

রামানুজাচার্য্য তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষভাবে থিব 

(171)55) সাহেব প্রতি সথত্র প্রতি অধিকরণের শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজ- 

ভাষ্য তত্স তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং সেই বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্ের ভাষ্য ব্যাসস্থত্রের মুখ্যার্থ নহে ; রামানুজের. 

ভাষ্য মুখ্যার্থ হইতে পারে । যে সংস্কারের বশীভূত হইয়া লোকে মহাপ্রভু, 

 চৈতন্তদেবকে সাম্প্রদায়িক বলে, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া. এখনও, 

' শঙকরাচার্যের অন্ধ অনুধাবকগণ খিব সাহেবকে অবাচাবাদ' বলিয়া থাকেন'। 



শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামান্ুজ-ভাষ্য ৷ ৪৩. 
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শঙ্কম-তাষ্য ও রামীন্টুজ-ভাষ্য ৬৫. 
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শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ের মতেই এক ত্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই াই। 

বঙ্গের অস্তিত্বই সকলের অন্তিত্ব। শঙ্করাচার্যের ব্রঙ্গ নিগুণ। সদসং 

অনির্বচনীয়! মায়া-শক্তিদ্বারা, ব্রন্ধে গুণের ভাণ হয়। জীব ও. ঈশ্বয় এ 

দুয়েরই বাস্তব সত্তা নাই। মায়ার উপাধিদ্বারা ব্রঙ্গে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত 

হয়। জ্ঞানালোকে মায়ার উপাধি তিরোহিত হইলে, জীবও থাকে না, 

ঈশ্বরও থাকে না। রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত রজ্ুজ্ঞান হইলেই নষ্ট হয়। . 
জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় না। 

কর্ণ ও উপাসনা কেবল অধম ও মধ্যম অধিকারীর জন্য। জ্ঞানের অধিকার 

হইলে কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। মুক্তি হইলে জীব, ঈশ্বর 
ও ব্রন্ষে কোন ভেদ থাকে না। উপনিষদে ছুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ 

আছে, পরা বিষ্তা ও অপরা! বিদ্যা | পরা-বিদ্যান্বার নিপুণ ব্রহ্মকে জানা : 



2৪৬." - স্ীপ্রীচৈতন্য কথা । 

ষায়। অপরা-বিদ্যান্থার মাযা-উপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানা 

যায়। যত দিন পরা-বিদ্যার অধিকার ন! জন্মায়, ততদিন মাত্র জীব 

, অপরা-বিদ্যার আশ্রয় করে । | 

রামান্ুজের মতে নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রন্দে ভেদ নাই। এক ব্রহ্ষের 

পরিণীমেই জগৎ ত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি । ব্রহ্ম হইতেই স্থষ্টি, স্থিতি, লয়। 

জীব ও জগৎ মায়া-কল্পিত অলীক পদার্থ নহে। যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম, 

ঈশ্বর বা ভগবানের অংশ বাঁ শরীর। অন্তর্যামী রূপে ভগবান্ সকলেরই 

অভ্যন্তরে মাছেন। জীব ও ব্রন্মের ভেদ মায়াকল্পিত নহে; বাস্তব ভেদ । 

মুক্ত হইলে জীব ত্রন্মের সহিত অভিন্ন হয় না? কিন্তু সালোক্যাদি লাভ 

করিয়া অন্ত কালের জন্ত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করে। উপনিষদে পরা- 

বিদ্যা ও অপরা-বিষ্ত| বলিয়া কোন ভেদ নাই। চিৎ 'ও অচিৎ ঈশ্বরের 

প্রকার এবং অনাদি কাল হইতে এই ছুই প্রকার আছে ও থাকিবে। 

প্রলয় কালে অচিৎ অব্যক্ত ভাবে থাকে, চিৎ সম্কোচ অবস্থায় থাকে) 

'ব্রঙ্গ কারণাবস্থায় থাকে । সৃষ্টির কালে অচিৎ ব্যক্ত হয়, চিতের বিকাশ 

হয় ও ব্রন্ধ কার্য্যাবস্থার পরিণত হয়। :এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাঙ্কর- 

| ভাষ্য ও রামানুজ-ভাব্য | ও ! 



শাঙ্কর-ভাষ্য ও রামানুজ-ভাষ্যের জামঞ্জস্ 
এবং | 

চৈতন্যদেব কথিত সূত্রের প্রকৃত অর্থ। 
রামানুজ স্বামী একবার প্রাচীন বৃত্তির দোহাই দিয়া শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে 

. অস্ত্র ধারণ করিলে, ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদ লইয়! হুলস্থল পড়িয়া গেল। 

স্বামী মধ্বাচার্ধ্য দ্বৈতবাদ মতে স্থত্রের ভাষ্য করিলেন। 
_ মহাপ্রতু শ্রীশ্রীচেতন্তদেব ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরী মধ্বাচার্য্ের 

শিষা-প্রণালীর মধ্যে । এই জন্ত অনেকে শ্রশ্্রীচৈতন্তদেবকে মধ্বাচার্য্ের 
সম্পরদারতুক্ত বলেন। এটী এক ভুল সংস্কার। কেশব ভারতীর নিকট 

অঙ্ল্যাস গ্রহণ করিয়া? ইলেন বলিয়া, তাহাকে শস্রচার্যোর মপরদায়তূক্ত 

_ ৰলিলেও চলে। পুরী সম্প্রদায়ও শঙ্করাচার্ধ্য-প্রবর্তিত প্রশনাম” সন্যা্ীর 

অধ্যে। বাস্তবিক শ্রীশ্রীচৈতন্দেবের শিক্ষা স্বতপ্র। ন্বতন্ত্র না হইলে, 

তাহার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল ন!। 

উদ্দিপি নগরে মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থানে মধ্ব- দরদী আচার্যের সহিত 

'মহাপ্রভু বিচার করিয়াছিলেন । | ৮ 

মুক্তি কর্ম, ছুই বন্ত ত্যজে ভক্তগণ |: 

সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ ::+ 

' সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন |. 

না রুহিলা তেঞ্ঞ সাধ্য সাধন লক্ষণ ॥ 

শুনি তত্বাচার্ধ্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ।' 
প্রভুর বৈষ্ণবতা' দেখি হইলা বিস্মিত" 



৪৮ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা । 

আচার্য কহে তুমি যে কহ সেই সত্য হয়। 
সর্বশান্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ 

তথাপি মধধবীচার্ধ্য খৈছে করিয়াছে নির্বন্ধ |. 

সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ | 

প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী ছুই ভক্তি হীন। 
_ তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই ছুই চিন ॥ 

সবে এক গুণ দেখি তোমার, সম্প্রদায়ে। 

সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে ॥ 

চৈ, চ, মধ্যলীল! ৯ পঃ। 

এইত মহাগ্রতুর মধবাচার্য্যে সহিত সম্বন্ধ । বাস্তবিক, দ্বৈতবাদ মহা” 

প্রভুর অভিপ্রেত নহে। সেইজন্ত দ্বৈত-ভাষ্য বিচার করিবার প্রয়োজন 
নাই। প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচার করিতে মহাপ্রত্ু তাহার অভি- 

প্রেত হুত্রার্থের সুচনা! করিয়াছিলেন । | 

পত্রহ্ম” শব্দ মুখ্য অর্থে কহে “ভগবান্” 

চিদৈস্ব্য পরিপূর্ণ অনুষ্ধ সমান । 
তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। 

চিদ্ধিভূতি আচ্ছাদিয়! কহে নিরাকার । 

চিদানন্? দেহ তীর স্থান পরিবাধ। 

তারে কহে প্রান্কত সত্তর বিকার । 

তীর মোহ নাহি প্তিহ আজ্ঞাকারী দাস। 
আর যেই গুনে ভার হয় সর্বনাশ । 
বি দিনা আর নাহি ইঞ্ার উপর 
গ্রান্কত ধরিযা। মানে বিজু, কলেবয়। 



শাঙ্কর-রামান্জ-ভাষ্যের সামঞ্স্ত ও চৈতন্যদেব কথিত সুত্রের অর্থ। ৪৯ 

ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন মা 
জীবের স্বরূপ যেন শ্ফুলিঙ্গের কণ ।॥ 
জীবতত্ব হৈতে কৃষ্ণতত্ব শক্তিমান 

গীতা বিষুঃপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ | 

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”-_এই শুত্রে ত্রন্মের অর্থ নিগুণ ব্রহ্ম নহে। 
 ব্রহ্ষশন্দের অর্থ ভগবান্। এই সম্বন্ধে রামানজ ও শ্তরীশ্রী্চৈতন্যদেবের মত 
এক। কিন্তু ভগবানের বর্ণনা সম্বন্ধে দুয়ের মত কিছু ভিন্ন। শ্রীস্রীচৈতন্ত- 
দেবের ভগবান্ নিত্য নিজদেহ-সম্পন্ন। সেই দেহ. শুদ্ব-সত্বময়। তাহার .. 
স্থান বৈকুণ্ঠও শুদ্ধ-সত্বময়। বৈকুঞ্ঠটবাসিগণের দেহও শুদ্বসব্বময়। এই 
শুদ্ধসত্ব প্রাকৃতিক সত্বের বিকার নহে। প্রাকৃতিক সত্ব মিশ্র-সত্ব।. এই 

শুদ্স্ব চিদানন্দময়। শুদ্ধসন্ধ লইয়া বৈকুষ্ঠে বিরজা। প্রীতি সত্ব, 
. রজঃ, তমঃ লইয়া ব্রহ্মাণ্ডে মায়া। বৈকুষ্ঠের বর্ণনৈ ভাগরতে শুদ্ব-সত্বের. 

প্রসঙ্গ আছে। , ৪ 4 র ও 

| “প্রবর্ততে যন্র রজন্তমন্তয়োঃ) . 

: সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ | 
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে 

রনুত্রতা যত্র সুরান্ুরার্চিতাঃ ॥” ২৯১০ ।. 

 বৈকুষঠ রজোগুণ ও তমোগুপ নাই এবং ধী ছুইগুণ সংযুক্ত মিশ্র' 
সত্বগুণ নাই । এই জন্ত তথায় কালকৃত বিনাশ কিনব! মায়ার প্রবেশ নাই'॥ . 
দেখানে ভগবানের পারিষদগণ 'ধিষঠান.করেন্। 

“কারণান্ধি পারে মায়ারনিত্য অবস্থিতি ,. 

_বিরজার পারে পরব্যোম নাহি গতি রি 

(সনাতনের শক উ,চ, ্  হত 



৫৪ ্ীঞীচৈতন্ঠ কথা । 

“ঈশ্বর; পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্নবিগ্রহঃ | 

*  অনাদিরাদির্োবিন্নঃ সর্বকারণকারণম্ ॥৮ 

ত্রহ্গসংহিত। । 

ব্রহ্ম এই ভগবানের অঙ্গ-কাস্তি। 

“ব্রহ্ম অঙ্গ-কান্তি তার নির্বিশেষ প্রকাশে । 

কূর্য্য যেন চ্মরচক্ষে জ্যোতিক্য় ভাসে ।” চৈ, চ। 

সনাতনের শিক্ষ। । চৈ, চ। 

ক্ষস্ত প্রভা-প্রভবতঃ” 

ব্রহ্ম সংহিতা । 

এই তগবানের তিন শক্তি_-স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্কি ৷". 

ৃুর্বযহ, অবতার ও পারিষদগণ তাহার স্বরূপশক্তি। তাহারা শুদ্ধ-সত্বময় | 

এইবস্ াহাদের দেহ অগ্রার্ৃত। জীব অতি সুম্জ। জীবের শরীর 
প্রাকৃত। এই জন্য জীব নিজশক্তি হইলেও সাক্ষাৎ ষম্বন্ধে নহে, 

তস্থরূপে। মায়া-শক্কিদ্বার৷ ভগবান্ জগতরূপে পরিণত হন । 

“দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়া | 

মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥+, গীতা, ৭১৪ । 

গুণমযী প্রান্কত্তিক মারাকে অতিক্রম করিয়া যাহারা তগবানকে আশ্রয় 

করে ত্বাহার শুন্ধ-মন্বে অবস্থিত হয়। “তাহার বিস্ৃতি-দেহ সব চিদা- 

কার”-_অর্থাৎ ভগবানের সচ্ষিদানন্দরূপ দেহ। “চিদ্বিভূতি আচ্ছা দিয়া 

কহে নিরাকার”_-অর্থাৎ চিদ্ধিভূতিময় দেহ স্বীকার না করিয়! ত্বগবান্কে 

নিরাকার. বলে। .. 

এড শা “চিদানন্দ দেহ স্তর স্থান পরিবার 
| [রে কছে প্রাকৃত সবের বিকার” 4 

ভগবানের দেহ, ভগবানের স্থান বা বৈকুণ্ঠ ভগবানের পরিবার, এ 



শাঙ্কর-রামানুজ-ভাষ্যের সামঞ্জস্ত ও চৈষ্তমাদেব কথিত হাত্রর অর্থ। ৫১ 

সকল চিদাননাময়। শঙ্করাচার্ধ্য যে ঈশ্বরের দেহকে প্রাকৃত সত্বের 

বিকার কেন এবং ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক যায়া-উপহিত কহেন; সে" নিতান্ত 

ভুল। “বিষ কলেবর” প্রাকৃত নহে। 

জীবতত্ব ঈশ্বরতৰ্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ঈশ্বরতত্ব যেন জলিত্ত অগ্নি। 

জীব সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। অগ্নি ও অসগ্সি-স্কুলিঙ্ষে যে ভেদ, ঈশ্বর ও জীবে 

সেই ভেদ । 

শ্রীকষ্ণও বলিয়াছেন,_-“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1৮ 

রামানুজ ও ্রীত্রীচৈতত্যদেব উভয়ের মতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ একই তত্ব। ».. 
রাান্থুজের মতে ব্রহ্ম চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বররূপে ত্রিধা। শ্রীপ্রীচৈতন্ত- 

দেবের মতে ব্রন্গ নিগুণ-_সগ্ুণ, নির্ব্িশেষ_সবিশেষ রূপে ছিধা। 

শঙ্করাচার্য্ের ব্রহ্ম কেবল মাত্র নিপুণ, অততএব অসম্পূর্ণ । 
“বৃহতব্ত ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ 

ষড়বিধ পর্থ্য্যপূর্ণ পরতত্ব ধাম । 

স্বরূপ শ্ধ্য তার নাহি মায়াগন্ধ 
সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ । 

তারে নির্ববিশেষ কহি চিচ্ছৃক্তি না মানি 

অর্ধ স্বরূপ ন! মানিলে পুর্ণতা হয় হাঁনি।” 

রহ্মের এই স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদ্ ও গীতার সহিত সঙ্গত এবং শঙ্করা- 

চার্য্যের বর্ণনার সহিত একেবারে বিরুদ্ধ নয়। অর্ধ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া 

শঙ্করাচারধ্যকে ধন্রজালিক মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব মায়ার স্থানে শক্তির শিক্ষ। দিয়াছেন । এই শিক্ষা ভাগবত 

ও বিষুঃপুরাণ-সঙ্গত | | 

রামানুজের বন্ধে নিগুণতার স্থান নাই; এই জন্ত তাহার ব্রঙ্গ ও 

শস্করাচার্যযের ব্রহ্ম অত্যন্ত বিরুদ্ধ । রামান্গুজের মতে জীব ও ব্রদন্ের প্রকার 



৫২ টু শরতরীচৈতত কথা। 

ভেদ অনাদি এবং তাহাদের াযজ সম্ভবপর নহে । শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের মতে 

ভেদ কেকল.অংশ-অংশীর ভেদ, এবং সাধুজ্য বা একত্ব সম্ভবপর বটে, কিন্তু 

প্রার্থনীয় নয়। ভাগবতেও একত্বের কথা আছে। তবে এই যে সাযুজ্য 
যুক্তি, ইহার স্থান নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সবিশেষ ব্রহ্ম নহে। 

“সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি? সার্প্য প্রকার । 

চারি মুক্তি দিরা করে জীবের নিস্তার ॥ 

ব্রহ্ম সাধুজ্য মুক্তের তাহা নাহি গতি |. 

বৈকুণ্ বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি ॥ 

বৈকুঞ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল। 

কুষ্ণের অঙ্গের প্রভায় পরম উজ্জল ॥ 

সিদ্ধলোক নাম তার প্ররূতির পার। 

চিংস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥ 

সুর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ | 

ভিতরে হুর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥৮ 

জীব ও ব্রহ্গের কল্পিত ভেদ গীতার সম্মত নহে, অংশগত ভেদ গীতার 

সম্মত। তথাপি “একত্ব,” “সাধুজ্য” ব৷ “নির্ববাণমুক্তি” ছুই পক্ষেই সম্ভব- 

পর। ভাগবতের মতে, আশ্রীচৈতন্তদেবের মতে সেবার জন্য, ভক্তির জন্য 
মুক্তি প্রার্থনীয় নয়। 

-পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে রামানুজ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য একমত। 

“ব্যাসের হুত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ। 
ব্যাস ্ রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ । 
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী | 
এত কহি বিবর্তবানদ স্থাপন যে করি ॥ 
বস্তত পর্রিণাম-বাদ সেই ত প্রমাণ । 

দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান ॥৮ 



শাহ্বর-রামান্ুজ-ভাষ্যের সামগ্রস্ত ও চৈতন্যদেব কথিত স্থত্রের অর্থ। ৫৩ 

আত্ম! দেহ হইতে ভিন্ন। প্রতি জন্মে আত্মার দেহ পরিবর্তন হয়। 

কিন্তু আমর! ভ্রম বশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধি করি। এই ভ্রমজ্ঞান বিবর্ত- 
বশতঃ | কিন্তু রজ্জুতে সর্পের স্তায় ব্রন্ধে জগৎ বিবর্ত নহে | তবে কি 
ব্রহ্ম বিকারী? শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলেন, 

“অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। 

ইচ্ছায় জগত্রূপে পায় পরিণাম ॥ 
তথাপি অচিস্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। 

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি! 
নানারত্বরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। 

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ 

প্রাকৃত বস্ততে যদি অচিস্ত্য শক্তি হয়। 

ঈশ্বরের অচিস্ত্য শক্তি ইথে কি বিল্ময় | 

চিদ্ধিভূতিরূপ ঈশ্বরের যে দেহ, সেই দেহ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশক্তি, 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এই তিন মুখ্য শক্তি বিরাজ করিতেছে | যখন 
“একোহ্হং নান। স্যাম্ঠ__ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয়, তখনই তাহার অনন্ত জ্ঞানে 

বিশ্বের ছায়া উদ্ভূত হয় এবং তাহারই ক্রিয়া-শক্তিবলে চিদ্বিভূতির একাংশের 

পরিণাম হইয়া! জগতের স্থৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ছুই প্রকার; 

নির্বিশেষ ব| 91090:80 95199০ এবং সবিশেষ বা 09001505 2,590 । 

এই সবিশেষ বা ০01107916 ৪519600 কে চৈতন্যদেব চিদ্ধিভূতি বা শুদ্ধ-সত্ব 

বলেন। পরিণাম চিদ্বিভূতিতে হয়। কিন্তু সে পরিণাম প্রাকৃতিক বিকার 

নহে। সে পরিণাম চিদ্বিভূতি অবলম্বন করিয়। ইচ্ছায় জগতের আবির্ভাব। 

জগতের জ্ঞান হইতেই জগতের স্ষ্টি। ইহাকে 72816 [10681197] বলা 

চলে। ইচ্ছায় জগতের জ্ঞান, জ্ঞান হইতে চিঠি [098) [998 হইতেই 

ক্রিয়া-শক্তিবলে স্থত্টি। 



রী 

৫৪ | শ্রীব্রীচৈতন্য কথা । 

এরই মরিশেষ-নির্বিশেষ ভাগ দ্বার! ব্রচ্গ ছুই নহেন | তিনি “একমেবা- 

দ্বিতীয়ম্৮ । এই ছুই ভাগ তাহার প্রকার বা ৪509011। নির্বরবিশেষ- 

8510601 নিগুপ ; ভাহাতে কোন বিশেষ বা ভেদ নাই | . সেই ৪090:20- 

(1০ সমভাবে সকল পদার্থেই আছে, অথচ কোন পদার্ঘদার লিপ্ত নছে। 
শঙ্করাচার্য্য এই নি্ডিণ-89790% সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন । চৈততন্যদেবকে 

সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয় নাই। কিন্তু সবিশেষ, সগুণ-25601 সম্বন্ধে 

তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একরূপ নূতন নূতন হইলেও গীতা ভাগবতে 
ও বিষুপুরাণে তাহার যথেষ্ট সুচনা রহিয়াছে। 



অবিশেষ ব্রহ্ম । 

“বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ । 

নেই ব্রন্গ বৃহদস্ত ঈশ্বর লক্ষণ | 

ষড়েম্ব্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। 

তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ 

নির্বিশেষ তারে কহে যেই শ্রতিগণ। 

প্রাক্কত নিষেধি করে অগ্রাক্কত স্থাপন | 

তথাহি প্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে যষ্টাঙ্কে-_-একবিংশাঙ্ক-ধূত লী গঞ্চরাত্রম্; 

দ্যা যা শ্রুতির্জাল্লতি নির্ববশেষং 

সা সাভিধত্বে সবিশেষমেব। 

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং 

প্রায় বলীয়ং নবিশেষমেৰ |” 

“যে সকল শ্রুতি নির্বিশেষ মোর হিষর বলিয়াছেন, হারাই আবার 

সবিশেষ ব্রন্ধেরও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে হিচায় 
করিলে সবিশেষ ব্রদ্দপক্ষেই 'প্রমাণ-বাছুল্য লক্ষিত হুইয়! থাকে 1 

“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ত্রদ্দেতে জীবয় । 

সেই ত্রদ্গে গুনরপি হয়ে যায় লক্ষ ॥ 

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন। 

ডগন্নানেয় সবিশেষ এই চিক ভিন ॥ 

উগবান্ বু ছৈতে ঘবে কৈল মম। 
গ্রান্কত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥ 



. ৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্ কথা। 

সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন । 

অতএব অপ্রান্কত ব্রন্মের নেত্র মন ॥ 

টা রর সং 

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্গ সবিশেষ । 

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ 

ৃ রং গা রা 

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ | 

তিন অংশে চিচ্ছস্তি হয় তিনরূপ ॥ 

অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি | 

বহিরঙ্গ! মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ 

ঈ- +ং ্ পা 

ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার | 

সে িি কহ সত্বগুণের বিকার ॥৮ 

| না মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছদ | 

সচ্চিদানন্দাকার চা বিগ অর্থাৎ দেহ। এই দেহ প্রাকৃত নহে, 
ঈাপ্রাকত। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে নির্কিশেষ বল! হয়, তাহা হইলে ব্রহ্গের 

চ্চিদানন্দাকার দেহ অ প্রাকৃত বলির ব্রদ্গকে নির্ব্বিশেধ বল হন । লক্ষণ 
র্থাৎ 7806 ০ 99৩০ দ্বারা সবিশেষ ত্রহ্মকে নির্কিশেষ বল হয়। 

অপ্রাকত শুদ্ধ সত্ব বৈকুষ্ঠের উপাদান । 

| | এটি গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া | 
| _ মামেব যে প্রপদযান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥” 
গুপমযী মায় উত্তীর্ণ হইলেই. ভক্ত শুষ্ব-সত্তবের উপাদানে গঠিত হয়। 

| শ্গারনযাচারাত পুনরাবর্তিনোহর্জুন । 

: মামুপেত্য তু কৌন্তেয় প্রনর্জন্ম ন বিদাত 0৮ 



সবিশেষ ব্র্গ। ৫৭ 

'ব্রহ্গলোক হইতে আরস্ত করিয়া! অন্তান্ঠ লোক পুনরাবর্তী। আমাকে 

আশ্রয় করিয়! ব্রহ্মাণ্ডে পুনর্জন্ম হয় না| ইচ্ছা! কিন্বা লীলায় জন্ম হইতে 

স্পারে। | এ 

ইহাতে জান! যায় ব্রহ্মলোক পর্যান্ত সকল লোক মায়ার অধীন। সমগ্র 

ব্রহ্মা প্রাকৃতিক মায়ার উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এমন এক 

লোক আছে, যেখানে প্রাকৃতিক মায়া যাইতে 'পারে না। সে লোকে 

/গেলে আর অবশ হইয়া পুনরাবর্তন করিতে হয় না। 
“ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, ষন্মিন গত! ন নিবর্তৃত্তি ভূয়ঃ।” 

তা, গীতা | 

সে লোক সৃরধ্য, চন্্র, অগ্নির সীমার বহির্ভত। 

“ন ভত্তাসয়তে হৃর্যযো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ | 

_ যদগত্বা। ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮ 

সেই লোক কি? বুদ্ধদেব যে লোককে একরূপ শুন্য বলিয়াছেন, 
শঙ্করাচার্ধ্য তাহাকে নিগুণ ব্রহ্ম পদ বলিয়াছেন, পুরাণ তাহাকে বৈকু্ 
“বলিয়াছেন। তিন গুণ অতিক্রম করিলেই শূন্ঠ হয় না ব৷ নিগুণ ব্রঙ্গ হয় 
*না.। “্যদগত্ব। ন নিবর্তৃস্তে”--সেখানে জীবের অস্তিত্ব লোপ পায় না। 

অজ্জুন উবাচ। ৮" 

“কৈলিলসৈত্্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবস্তি প্রভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন গুণানতিবর্তৃতে ॥ 

প্রীভগবানুবাচ। : .".. 

এপ্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেব চ পাণ্ডব 1. - 

ন ছেষ্টি লংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জাতি ॥ 

উদদাসীনবদাসীনো গুধৈর্ষে। ন বিচাল্যতে এ 

গুণ! বর্তস্ত ইত্যেবং যৌহব্যতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ 



৫৮ ্রীন্রীচৈভন্ত কথ! । 

সমছুঃখন্ুখঃ স্বস্থ: সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন: । 

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ে! ধীরস্তল্যনিন্দাত্বসংস্ততিঃ ॥ 

মানাপমানযোস্তল্স্তল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ | 

সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ 

মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 

স গুণান্ ষমতীত্যৈতান্ ব্রন্ষতুয়ায় কল্পতে |” 

বৈকুণ্ঠে প্রাকৃতিক বিচিত্রতা নাই। সেখানে সকলেই বিষ্টুরূপী।' 
সেখানে সকলই নিত্য। ব্রন্ধাণ্ডের প্রলয়ে সে নিত্যতার কিছু যায় আসে, 

না। ফৈকুগ্ঠের লীলা নিত্য লীলা । তবে সে লোকের উপাদান কি?' 

শুদ্ধ-সত্ব । | | 

“সত্বং বিশুদ্ধং বন্থদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুযানপাবৃতঃ। 

সত্ব চ তন্মিন্ ভগবান্ বান্থদেবোহ্যধোক্ষজো! মে মমসা বিধীয়তে ॥” 
8) পু) ৪1৩।২৩। 

বিশুদ্ব-পন্বকে “বন্থদেব বলে। আবরণরহিত ভগবান্ বাসুদেব সেই; 
বিশুদ্ধ'সত্ধে প্রকাশ পান । 

| “সচ্চিদানন পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনরূপ ॥ 
আনন্দাংশে হুলাদিনী, সঘংশে সন্ধিনী 1 
.চিদংশে সধ্িত, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধসত্ব নাম। 
ভগবানের সন্ধা হয় ভাহাতে বিশ্রাম ॥ 

মাত, পিতা, স্থান, গৃহ শব্যাসন আয় । 
এ সব কৃষ্ছেঃর শুদ্ধসন্্বের বিকার ॥% 

টি | চি, 



সবিশেষ বন্ধ 4 ৫ 

“নাতঃপরং পরম যদ্তুবতঃ স্বরূপসানন্দমাত্রমরিকল্পম বিদ্ধকর্চঃ | | 

পশ্তামি বিশ্বন্থজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভৃতেন্দিযাস্বকমনবস্ত উপাশ্রিতোইস্মি ॥৮ 
ভাগবত পুর্লাণ, ৩-৯-৩। 

“হে পরম, তোমার অবিষ্ধতেজ, অবিকল্প আনন্দমাত্র যে স্বরূপ, তাহ! 

এই কৃষ্ণ-শ্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে।, 

এখানে আনন্দ-মাব্র-স্বরূপ ভাগবতে আছে । কোথাও চিন্মাত্র-স্বরূপ 

আছে। ভগবদ্বিগ্রহকে মহাপ্রভু চৈতন্ঙ্দেব “চিচ্ছক্তি বিলাস” বলিয়াছেন । 

এই চিচ্ছক্তি বিলাস যাঁৈশ্ব্য্যপূর্ণ। চতুঃঙ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোককে 

মহাপ্রভু তগবদ্ধিগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তদ্ যৎ সন্ধদ্দৎ পরম্। 

পশ্চানহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহম্ম্যহম্॥” 
(ভা পু, ২৯৩২ । 

“অহমেৰ অহমেব শ্লোকে তিলবার । | 

পুণৈশ্বর্ধ্য বিগ্রহের স্থিতি নির্ধার ॥ 

, যেই জম এই বিগ্রহ না নানে। 

তারে তিরস্করিবারে করিল নিদ্ধাত্রণে ॥ 

“এই” শবে হত্র ভান বিজ্ঞান বিবেফ । 

মায়! কার্য্য মায়! হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥ 

যৈছে হৃর্ষোর স্থানে ভানয়ে আভাস । 

হু্ধ্য বিনা স্বতঃ তার ন| হম প্রকাশ ॥. 
মায়াতীত্ব হইলে হন ক্মামার অনুভব । 

এই লন্বর তত্ব কছিল আর দর ॥৮ চৈ) চ। 

“লচ্ষি্ামন্দ নিগ্রহের? রখা ব্রহ্ধসংছ্িতাতে আছে । এইজ ষছাগ্রভু 
ব্রঙ্গলংহছিতার পরম আদর করিতেদ । 



০ জ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা। 

“মহা ভক্তগণসহ তাহা গোষ্ঠি কৈল। 

ব্রহ্মদংহিতাধ্যায় পুথি তাহাই পাইল ॥ 

_.. পুথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার । 
কম্প অশ্রু পুলক স্বেদ স্তস্ত বিকার ॥ 

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মদংহিতার সম। 

গোবিন্দ মহিম! জ্ঞানে পরম কারণ ॥ 

অল্লাক্ষরে কহে সিন্ধান্ত অপার । 

সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥৮ চৈ, চ। 

এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্থাপন করিবার জন্যই যেন মহাপ্রভুর অবতার । 

গীতাতে ইহার আভাস আছে, ভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে, ব্রহ্মসংহিতাতে 

এই বিগ্রহের কথা স্পষ্ট রহিয়াছে । তথাপি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তর্ক ছারা 

এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্ুপ্রতিষ্টিত করিয়াছেন । 

শঙ্করাচার্য্যের ঈশ্বর সমষ্টি মায়ারপ দেহধারী। চৈতন্যদেবের ঈশ্বর 

মায়ার অতীত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী । | 

শঙ্করাচার্যের জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়া-উপহিত এবং উপাধি-রহিত 

হইলে ছুই এক । চৈতন্যদেবের ঈশ্বর ও জীব অংশী.ও অংশরূপে বিভিন্ন । এ 

ভেদ কল্পিত নহে, বাস্তব। সার্বভৌম ওট্টাচাধ্যকে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,_ 

“মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 

হেন জীব-ঈশ্বর সহ করহ অভেদ ॥ 

গীতা শাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে । 

হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥% 

«“অপরে যস্সিতত্স্তাং প্রকুৃতিং বিদ্ধি মে পরাং 1” 

৭: অই স্িানন্দাকার ঈশ্বরই পুর্ণ বাস্তবিক. ব্রহ্ম সবিশেষ । লক্ষণা 

| একদেশ-নির্বাচন দ্বার! তিনি নির্বিশেষ] : 



সবিশেষ ব্রঙ্।... ৬১ 

এই ঈশ্বর চতুষ্পাদ। তাহার তিন. পাদ মায়ার বহিভূতি। এক পাদ 

লইয়! মায়ার কার্ধ্য। | 
“অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাঞ্জুন। 

বিষ্ভ্যাহমিদং কৃতন্নমেকাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥৮ গীত। | 

তথাচ ।--“তন্তাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপান্ভূতং সনাতনম্ | 

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্ ॥” পান্মোত্বরথণ্ড। 

বিরজার পারে ত্রিপাদ, সনাতন পরব্যোম ধাম । সেই পরম পদে অমৃত 
শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত। বিরজার পারে মারার গতি নাই |, 

্হ্মাণ্ডের পারে, বিরজার পারে নিত্য বৈকুষ্ঠধাম। সেই বৈকুঞ্ধামের 
উপাদান শুদ্ধসত্ব। শুদ্ধসত্ব চিচ্ছক্তির বিলাস এবং বৈকুঞ্ধামে যে সকল 

ভক্ত পারিষদ থাকেন, তাহাদের শরীর শুদ্ধসত্বময় । 

চিচ্ছক্তির বিলাস। এই বৈকুষঠ ত্রিপাদ্ধিভূতির ধাম। 

“ত্রিপা দ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাডৃতং হি তৎ পদম্। 

বিভূতি মণয়িকী সর্ব। প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥৮ পান্সোত্বরথওড। 

. এত্রিপাদ্িভূতির ধাম বলিয়া, ভগবানের স্থানকে ত্রিপাডৃত বলা যায়। 

আর সর্ঝপ্রকার মায়িক বিভূর্তি পাদাত্মিকা মাত্র । 
জীব নির্বিশেষ অথবা সবিশেষ ব্রন্গে লীন হইঠে পারে, কিনব ঈশ্বরের 

পারিষদ হইতে পারে। এই তিন প্রকার মুক্তিই সম্ভবপর । 

“্যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার । 
সালোক্য সামীপ্য সাবপ্য সার্টি সাযুজ্য আর ॥ 
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার ।” 

( অর্থাৎ এই সকল মুক্তিলাভ .করিয়৷ জীব যদি ভগবানের সেবা 

করিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সৃষ্টি, স্থিতি লয় কার্ষ্যে সহায়তা করিতে 

পারে ৮) 

ভগবানের বিগ্রহও 



্ীপ্রীচেতন্ত কথা । 

“তবু কদাচিৎ ভক্ত করে জঙ্গীকার ॥ 

সাধুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় দ্বণ! ভয়। 
নরক বায়ে তবু সাষুজ্য না লয় ॥ 

্রন্ধে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার। 
্রন্ধ সাধুজ্য হইতে ঈশ্বর সাুজ্য ধিক্কার | 

চরিতামৃত, মধ্য-৬। 



সুত্রান্থপরণ | 

এইবার আমর! যতদূর সাধ্য ব্রহ্মনুত্রের অর্থ অন্বেষণ করিব। 
ব্যাসের বেদান্ত স্ত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত । এক এক অধ্যায়ে 

চারি চারি পাদ। শঙ্করাচার্য্যের সুচনা অনুসরণ করিয়া ভারতী তীর্থ এই 

স্ত্রগুলির অধ্যায় ও পাদগত ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ ব| বিষয় নির্ণয় করিয়া- 

'ছেন। তাহার নিণীত অধিকরণগুলিকে ব্যাসাধিকরণমালা বলে। 

“শাল্সব্রক্ষবিচারাখ্যা অধ্যায়াঃ স্থ্যশ্চতুবিধাঃ | 

সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনং চ ফলং তথা ॥৮ 

ব্রহ্ম বিচারপরায়ণ বেদান্তস্ত্ররূপ শাস্ত্রের চারি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ের 

বিষয় সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যারের বিষয় অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় 

সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় ফল।' | 

প্রথম অধ্যায়ে ব্রন্ধ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয় কর! হইয়াছে । 

“সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গে প্রশ্ষটত্বেৎপুাপাস্তগম্। 

জ্েয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদেঘনুক্রমাৎ ॥৮ 

প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি” 

বাক্যের সমন্বয় করা হইস্বাছে । | 

দ্বিতীয় পাদে উপাস্ত ব্রহ্গবাচক অস্পষ্ট শ্রতিবাক্যের সমন্বয় করা 

হইয়াছে । 

তৃতীয় পাদে জয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় করা 

হইয়াছে এবং চতুর্থ পাদে কেবলমাত্র “অব্যক্ত” ইত্যাদি সন্থিগ্ধ পদমাত্রের 

পমন্বয় কর! হইয়াছে । | 



৬৪.  শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাঙ্ঘযযোগ কাণাদাদি স্বৃতির সহিত, 

এবং সাংখ্যাি প্রযুক্ত তর্কের নাহ ব্দোস্ত সমন্বয়ের বিরোধ পরিহার কর! 

হইয়াছে । | : 

দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদদি মতের হৃষ্টত্ব প্রদর্শন কর! হইয়াছে । 

তৃতীয় পাদের প্রথম ভাগে পঞ্চ মহাভূত বিষয়ক শ্রুতির এবং দ্বিতীয়, 

ভাগে জীব-শ্রুতির পরম্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে । 

_ চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীরবিষয়ক ৪৪ বিরোধ পরিহার করা 

হইয়াছে । | | 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচারপূর্বক, 

বৈরাগা নিরূপণ করা হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে “ত্বংঃ পদের 
এবং দ্বিতীয় ভাগে “তৎ* পদের শোধন করা হইয়াছে । 

তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যায় গুণোপনংহার এবং নিগুণ-ব্র্গে অপুনরুত্ত 

পদৌপসংহার নিরূপিত হুইয়াছে। 

 চতুর্থপাদে নিগুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ-সাধনভূত আশ্রম ঘ্ঞাদি : এবং 

অন্তরঙ্গ-সাধনভূত শম-দম-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি নিরূপিত হইয়াছে । 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের মুক্তি, দ্বিতীয় পাদে ঘ্রিয়মাণ 

জীবের উৎক্রাস্তি, তৃতীয় পাদে উত্তরায়ণ মার্গ এবং চতুর্থ পাদে ব্রহ্প্রাপ্তি 

ও ব্রহ্ছলোক নিরূপিত হইয়াছে । 

এই, গেল মোটামুটি অধিকরণ নির্ণয় | 4 

:: এইবার বিশেষ অধিকরণ নিরূপণ করিতে গিয়া! শঙ্করাচার্য রামানুজা- 
াধ্য ও চৈতত্ মহাপ্রভুর মতভেদ বুঝিতে পারিব। 

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ । 

প্রথম অধিকরণ  .. সুত্র ৯ত্রন্ষের বিচাধ্যত্ব। 

দ্বিতীয় তউ..  হৃত্র ২- তরঙ্গের লক্ষণ-_-“জন্মাদভ্ত যতঃ51 "২. 
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 ক্ৃতীয় অধিকরণ. সুত্র ৩-_.ত্রক্ষ-বেদের কর্তা |” 

চতুর্থ এ সত্র ৪-_বেদান্ত ব্রহ্মবোধক এবং ব্রহ্ষেই' 

| _. পর্যবসিত 1 

পঞ্চম এ স্তর ৫-১১--অচেতন প্রধান জগতের কর্তী 

ৃ 'নহে।' 

এই পাঁচ অধিকরণ পর্য্যন্ত কোন বিবাদ নাই। ূ 

ষষ্ঠ অধিকরণ লইয়া সামান্ট বিবাদ। অধিকরণের প্ররুত অর্থ লইয়া 

কোন বিবাদ নাই। সুত্র ১২-১৯। তৈত্তিরীয় উপনিষদে “আনন্নময়” 

শব্দ পরমাত্মবাচক। সেইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত “আদিত্যান্ত- 

গত হিরুয় পুরুষ” “আকাশ” « প্রাণ” ও :“জ্যোতিঃ” শব্ধ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর- 

বাচক। (সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধিকরণ। সুত্র ২০--২৭)। 

সেইরূপ কৌধীকতী উপনিষদে “প্রাণোইস্মি” ইত্যাদি বাক্যে প্রাণশব 
ব্রঙ্গাবাচক | (১১ অধিকরণ ত্র ২৮---৩১ )। 

, প্রধম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে “সর্ধং খবিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত”. 

এই কথা, বলিয়া “স ক্রতুং কুবর্বীত মনোময় প্রাণশরীরো৷ ভারপঃ” এইক্ূপ 
বলা' হইয়াছে । এখন “মনোময়” “প্রাণ, শরীরে! ভারূপঃ” বলিলে জীবাত্মা 
বুঝায় । কিন্তু পুর্বব অংশে, ব্রহ্মই উপান্ত বলিয়া উপনিষ্দ্-বাক্য রহিয়াছে । 

তবে কি ব্রহ্ধ উপান্ত), না জীব উপান্ত ? উত্তর--ব্রহ্ম উপাস্ত |, 

(১ অধিকরণ সুত্র ১৮৮)... এড ও রা 

কারণ : “স্ত্যকাম,” “সত্য-্সংকল্প,” “আকাশের, হ্যায় নগ্ন রে 

এ'সকল, গুণ.জীবাত্মার, পক্ষে সম্ভব নহেও ' ( ২.ও.৩ শুর )ট কি 

উপনিষদের বাক্যে এস উপলক্ষিত, আম) :, অর্থাৎ; 

শারীর:জীবাত্ব).. কর্তৃক ব্ক্চ (কর্ম) প্রাপ্ত হন. ভেদ .১আছে'কলিয়াই' 

€ 



১ ৬৬ শীশ্রীচৈতস্ত কখ। | 

উপাসক ভাব ।* “তথোপান্তোপাসকভাবোহপি ভেদাধিষ্তান এব ।” এইজন্য 
“মনোমগ্নত্বাদি” বিশিষ্ট বাক্য শারীর জীবে প্রধুক্ত নহে (৪ হুত্র)। 

এক শব্দ দ্বার জীবাস্মা নির্দিষ্ট হয়। অপর শব্দ দ্বারা পরমাত্মা 
নিদিষ্ট হয়। “্যথ| ব্রীহি বা যবে! বা শ্তামাকে। বা শ্তামাকতগুলে 
বৈবমর মন্তরাত্মন পুরুষো হিরগ্মর21৮ শতপথব্রা্ষণের এই বাক্যে 

জীবাত্ম।-বাচক “অন্তরাত্মন্” শব্দ সপ্তম্যত্ত এবং ঈশ্বরবাচক “পুরুষ” শব্ধ 
প্রথমান্ত। (৫ সুত্র)। স্তিতেও জাব ঈশ্বরের ভেদ দশিত হইয়াছে। 

$৬ হুত্র)। 

শঙ্করাচার্ধ্য এই যষ্ঠ স্তরের টীকায় লিথিতেছেন-_ 

 স্কৃতিশ্চ শারীর-পরমাত্মনো ভেদং দশয়তি “ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হৃন্দেশে- 

হজ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রার়ানি মায়রা” ইত্যাদি। 
'এই পর্য্স্ত লিখিয়াই শঙ্করাচার্য্যের মাথা ঘুরিয়৷ গেল। তিনি দেখেন, 

ব্যাসের সুত্রে ত জীব-ঈশ্বরের ভেদ সাব্যস্ত হইতে চুলিল। আর তিনি স্থর 

থাকিতে পারিলেন না। একবারে বাকিয়া বসিলেন-_-“অত্রাহ। কঃ 

পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোহন্তে যঃ প্রতিষিধ্যতে অন্গুপপত্তেন্ত ন 

শারীরঃ ইত্যাদিনা। ক্রতিস্ত “নান্যোহতোহস্তি দ্রষটা নাস্টোতোহস্তি শ্রোতা” 
ইত্যেবঞ্জাতীয়কা পরমাত্মনোহস্তমাত্মানং বারয়তি। তথ! স্বৃতির'পি “ক্ষেত্রজ্ঞং 

চাপিমাং বিদ্ধ র্বক্ষেতেযু ভারত” ইত্যেবঞ্জাতারকেতি। : অত্রোচ্যতে। 

সত্যমেবমেতৎ "পর শ্রধাত্মা দেহেন্দ্িয়মনোবৃদ্ধ্ পাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানে। 

বালে: শারীর ইত্যুপচর্যযতে। যথা ঘটকরকাছ্যপাধিবশাৎ 'অপরিচ্ছিন্নমপি 

ন্ভঃ পরিচছিবৎ অন্বর্ভীসতে তঘ্ৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্মকর্তৃত্বাদিভেদ- 
ব্যবহারে৷ ন “ বিরুাতে প্রাক ভীতি, 'ইত্যাত্রৈকরোগাদেশ-্রছণাথ। 
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তত শারীর নিবারিত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্থবৃতি এক "আত্মার নির্দেশ 

করে। পরমাত্মাই দেছেন্দিয-মনোবুদ্ধি-উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়! 

মূর্খগণ কর্তৃক 'শারীরঃ বলিয়া কথিত হন। ঘটকরকাদি দ্বার! বাস্তবিক : 

অপরিচ্ছিন্ন হইলেও আকাশ পরিচ্ছিন্নের স্তায় বোধ হয়। যতদিন “তত্বমসি+ 
এই উপদেশ আমর! গ্রহণ করিতে না৷ পারি, ততদিনই ভেদ-ব্যবহার। 

আন্ম্মৈকত্ব-জ্ঞান হইলে বন্ধ-মোক্ষাদদি সকল ব্যবহারই বিনষ্ট হইয়া! যায়” ' 

ভাষ্যকারের সহিত এ পর্য্স্ত রামানুজাচার্যের কোন বিরোধ হয় নাই। 

এইবার তাহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। স্ত্রকার ভেদ দেখাইতেছেন। 

ভাষ্যকার অভেদদ দেখাইতেছেন। ভেদই সত্য হউক, অভেদই সত্য 

হউক, ব| ভেদাভেদই সত্য হউক, হ্ৃত্রের এইরূপ ভাষ্য সত্য হইতে 
পারে না। 

“জীবস্ত ইব পরস্তাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্র্তিত্বমভ্যপগতং চেৎ তত্বদেব 
শরীরসন্ন্ধগ্রযক্তস্থথহ্ঃগ্োপভোগপ্রান্তিরিতি চেন্ন। হেতুবৈশেষ্যাৎ। নহি 
শরীরান্তর্বত্িতয়ৈব স্ুুখছুঃখোপভোগহেত্ঃ অপিতু পুণ্যপাপরূপকর্ম- 

পরবশত্বং তশ্তাপহ তপাপ্রনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি |” 

রামান্থজ বলেন যে, জীব কন্ম্বশ, পরমাত্মা কম্মবশ নহেন। জীব ও 

ঈশ্বরের এই ভেদ | | 

যদি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্স্ত্রের ভাষ্য করিতেন, তাহা! হইলে 

তিনিও বলিতেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত নহে। 

ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত জলন । 
জীবের স্বরূপ যেন শ্ফুলিঙ্গের কণ॥ ৰ 

ংশ অংশীর স্বরূপগত অভেদ থাকিলেও, ভেদগত বাবহার নষ্ট হয় না|. 
অন্ততঃ যে একাত্মতার কথা শঙ্করাচার্ধ্য বলিতেছেন, সে একাত্মতার কথা এ 

পর্য্যন্ত সুত্রে কিছুই নাই। 



৬৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত. কথা । 
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বক্ষপুএ্ | 

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ । 

দ্বিতীয় অধিকরণ__( ৯-১০ সুত্র ) 

কঠবল্লী উপনিষদে খন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ, এই বাক্যে 
অন্ত! চরাচর জগতের অন্ত বা সংহর্তা ব্রহ্ম জীব বা অগ্পি হইতে পারে 
না। কারণ ত্রহ্গেরই প্রকরণে একথা লিখিত হইয়াছে । 

তৃতায় অধিকরণ--( ১১-১২ সুত্র ) 

“খতং পিবস্তো স্ুুকুতত্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ” কঠোপনিষদের এই 

বাক্যে জীব ও পরমাত্মীর কথা বল! হইয়াছে । 

চতুর্থ অধিকরণ-( ১৩-১৭ সুত্র ) 

. যি এযোহক্ষিপুরুযো | দৃশ্ততে এষ আত্মেতি” এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 
কথিত অক্ষিপুরুষ পরম্ত্ম | 

পঞ্চম অধিকরণ-.( ১৮-২০ সূত্র) 
| বৃহদারণ্যকে “ আত্মান্তধ্যাম্য মৃতঃ” ব্রহ্মবাচক । 

ষ্ঠ অধিহবণ-(২১-২৩সন্) 
মুণ্ডক উপনিষদে “যত্তদ্রেশ্তমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং” ইত্যাদি 

বাক্য ব্রন্মবাচক । 

সপ্তম অধিকরণ-_( ২৪-৩২ স্থত্র ) 

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে “আস্মানং বৈশ্বানরমূপান্ডে” এই বাক্যে বৈশ্বানর শব্দ 
অগ্নি কি জীব বাচক নহে, পরমেশ্বর-বাচক। | 



৭৬. শ্ীপ্রীচৈতন্য কথ! । 

প্রথম অধ্যায়_তৃতীয়পাদ। 

প্রথম অধিকরণ--(১-৭ সূত্র 17. 

“্যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং” ( মুওক )--এই বাক্যে ব্রন্গেরই 

কথা বল! হইয়াছে । 

দ্বিতীয় অধিকরণ-__( ৮-৯ সুত্র ) 

| “ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ( ছান্দোগ্য | ) এখানে ব্রহ্ই ভূমা। 

তৃতীয় অধিকরণ-_-( ১০-১২ সূত্র ) 

“তদক্ষরং গার্ণি ব্রাহ্মণ অভিবদস্তি” (বৃহদারণ্যক ) এখানে “অক্ষর” 

বর্ণ নহে, ব্রহ্ম । 

চতুর্থ অধিকরণ-_( ১৩ সুত্র ) | 

“এতদ্বৈ সতাকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্গ যদোক্কারন্তম্মাদ্বিদ্ধানেতেনৈবায়তনে 

নৈকতরমন্থেতি** এইরূপে প্রকরণের আরম্ত করিয়া প্রশ্ন-ক্রুতি বলিতেছেন, 
 “্যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত ।৮ 

প্রকরণে পরব্রন্ধের উল্লেখ আছে। অপর-্রন্বেরও উল্লেখ আছে। 

তাহ! হইলে পরম পুরুষ বলিলে কোন্ ্রহ্ষকে বুঝিতে হইবে? কাহার 

অতিধ্যান করিতে হইবে? মীমাংস! এই যে, পরব্র্ষেরই ধ্যান করিতে 

হইবে। | 

পঞ্চম ও ষ্ঠ চি এ ১৪-২১ সূত্র) 

_. স্থান শ্রুতি ঈহরাকাশ আকাশও নহে, ক্ীবও নহে, কিন্ত 
অন্ধ । 



ব্রহ্মহত্র ৷ ৭১ 

সপ্তম অধিকরণ-_( ২২-২৩ সুত্র ) 

“ন তত্র সুর্য্যোভাতি ন চন্ত্রতারকং নেমা বিদ্যুতো৷ ভাস্তি কুতোহয়মগ্িঃ | 
তমেব ভাস্তমন্থুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ( কঠবল্লী )--এ 

কোন অন্ত ভাম্বর পদার্থ নহে, স্বয়ং ব্রন্গ। 

অষ্টম অধিকরণ-__( ২৪-২৫ সুত্র ) | 

কঠবল্লীর “অনুষ্ঠমাত্র পুরুষণ” বিজ্ঞানাত্মা নহে, পরমাত্মা। মন্ুয্যে 
শাস্ত্রে অধিকার। মন্ুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। যদিও পরমেশ্বর 

সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি শাস্ত্রাধিকার-সম্পন্ন মনুষ্যের 

হৃদয় লক্ষ্য করিয়৷ “অস্ুষ্ঠমাত্র পুরুষ” বলা হইয়াছে । 

নবম অধিকরণ-_( ২৬-৩৩ সুত্র ) 

তবে কি মন্ুষ্যেরই কেবল শাস্ত্রে অধির্কার আছে। দেবতার কি 
নাই? বাদরায়ণ বলেন, দেবতারও অধিকার অছে। কারণ, 

দেবতারও শরীর আছে। শরীর পরিমাণে হৃদয়ও আছে। অনুষ্ঠেরও 

সেইবূপ পরিমাণ । রি 



শুত্রের বেদে অনধিকার। 
প্রথম অধ্যায় তৃতীয়পাদ। 

দশম অধিকরণ-_( ৩৪-৩৮ সুত্র ) 
তবে শৃদ্রের অধিকার নাই। কারণ শ্রুতি ও স্মতি-বাক্য বিচার 

করিলে দেখা যায়, যে বেদের অধিকার ব্যতিরেকে বৈদিক-স্তানলাভ 
হইতে পারে না। উপনীত না হইলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শৃদ্রের 
উপনয়ন নাই। তৈত্তিরীয় সংহিত। সেইজন্য ০০০০৪৪০০০ ডো 
যজ্ঞেহনবক্রপ্তঃ 1» | 

গৌতম খষি জাবালকে ধন্বিষ্ঠা: শিখাইবার পূর্বে তাহার সরল ব্যবহার 
ও সত্যবাদিত৷ দ্বারা ব্রন্মকুলে জন্ম অবধারণ করিয়াছিলেন । পরে তাহাকে 
রঙ্মবিগ্ভার উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অস্কুমান করা যায় থে, শৃত্রের 
বৈদিক জ্ঞানে অধিকার নাই। 

স্বতিতেও এ সম্বন্ধে নিষেধ-বাক্য আছে। প্রথমতঃ মন্্ বলেন, পন 
শৃদ্রে পাতকং কিঞ্ৎ ন চ সংস্কার মর্থতি | 

তাহার পর অন্ঠ স্মতি-বাক্য আছে যথা-_অথাস্ত বেদমুপশৃন্বত স্তরপু- 
জতুভ্যাং শ্রোত্র-প্রতিপূরণম্” বেদ-শ্রবণকারী শৃত্রের কর্ণে সীসক ও জু 
ভরিয়৷ দিবে। 

“পছ্যাহব৷ এতৎ শ্শানং হচ্ছংদরসতস্মাৎ শৃদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্। 
শৃত্র শ্মশান-তুল্য। এ জন্য শুদ্রের নিকট বেদাধায়ন করিবে না । 
বেদে]চ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং বেদাধ্যয়নে শরীর-ভেদও স্বৃতিতে 

শৃদ্রের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । “ন শুদ্রায় মতিং দগ্তাৎ,» *দ্বিজাতী- 



শৃদ্রের বেদে অনধিকার । ৭৩ 

'নামথাধ্যয়নমিজ্যা দানম্।” এইরূপ বাকো বেদও বৈদিক কর্ম ছুইই 

'শৃদ্রের প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । 

এইরূপে নিজের ভাষ্যদ্বার৷ শঙ্করাচার্ধ্য ব্যাসহত্রের অর্থ মপটপে 
ব্যাখ্যা করিলেন । শুদ্রের বেদাধ্যয়ন-নিষেধের প্রমাণগুলি যত্বের সহিত 

গ্রহ করিলেন। কিন্তু জগতের শিক্ষাগুরু, পরম কারুণিক গৌতম 

বুদ্ধের দ্বিতীয় মুত্তি শঙ্কর, ভেদজ্ঞান-রহিত চিদানন্বরূপ শঙ্কর, শুদ্রের 
অনধিকারে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া বলিয়া উঠিলেন__ 

“যেষাং পুনঃ পুর্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিছুরধর্মবব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি 

স্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধং জ্ঞানমৈকান্তিকফলত্বাৎ1% 

“কিন্ত যে সকল শুদ্রের বিছুর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতির স্থায় পুব্বজন্ম-কৃত 

স্কার বশতঃ জ্ঞানোতৎপত্ভি হইয়াছে, ' তাহাদিগের ফলপ্রাপ্তি কে প্রতিরোধ 

করিতে পারে? কারণ, জ্ঞানের ফল ত্রকান্তিক। জ্ঞানের ফল 

কিছুতেই প্রতিহত হয় না। জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। শূদ্রের যদি 
জ্ঞান হয়, তবে কি তাহারা অজ্ঞান থাকে % 

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্” ইতি চেতিহাসপুরণাধিগমে চাচা 

স্মরণাৎ |” 

ইতিহাস-পুরাণদ্বার! যে জ্ঞানের অধিগম হয়, সে জ্ঞানে ারিবর্েই 

অধিকার "আছে। স্বয়ং ব্যাসদেবই মহাভারতে বলিয়াছেন, “শ্রা বয়েচ্চতুরো 
রর্ণান ০০ ৮ ্ 

'“বেদপূর্ববকস্ত- না্তয ধিকারঃ শুদ্রাণামিতি স্থিতম্।” 

তবে বেদের কর্মকা্ড হইতে আরম্ত করিয়া, বৈদিক যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের 

অন্কুগ্রহ লাভ করিয়া, মন্্রবর্ণ দ্বারা অগ্সিদেবকে দূত 'করিয়া সকল দেবকে 

হর্য" দান করিয়া) সংস্কার.ও আশ্রমের পথে পথিক হইয়া . পথলব- 
জানে শৃন্রের অধিক্কার.“নাই । এখন ব্রান্মোণেরও :সে পূর্ণ অধিকার নাই.। 



৭৪ জীস্রীচৈতন্ত কথা । 

রনি সে বৈদিক মার্গও নাই। এখন বর্ণাশ্রম-ধর্্ম 

কেবল মাত্র নামে পর্যবসিত হইয়াছে। রা | 

ভাগবত পুরাণে এইজন্য লিখিত হইয়াছে যে; কলিকালে জাতিগত 

আচার ধর্ম নাই, গুণগত আচার ধর্শখ। যদি কোন শুদ্রের স্বভাবগত 

ব্রাহ্মণের ধর্ম হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রাহ্মণের কার্যে অধিকার 

হ্য়। 
যে কালে শারীরক-সথত্র লিখিত হইয়াছিল, সে কালে যাহার পাপ- 

পুণ্যের জ্ঞান ছিল, সে সংস্কারদবারা বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত ॥ 

সেকালে শূদ্রের পাপ-পুণ্যের জ্ঞান ছিল নাঁ। তাহার সংস্কার অসন্তব। 

ছিল। যেমন পশ্তর পাপপুণোর জ্ঞান নাই) তাহার সংস্কার, 

অসম্ভব। সেরূপ মন্থুম্যপত্তকে (45171778] 1097) চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত, 

করিতে পার! যায় না । পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দ্বারা, ছুঃখ ও যাতনার, 

কষাঘাত দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যপশ্ুর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান হয়। তখন, 

তাহার বর্ণাশ্রম-নিয়ত দেশে দ্বিজাতিকুলে জন্ম হয়। তখন তাহার 

বৈদিক সংস্কার হয়, এবং সে বৈদিক কর্ম দ্বার! ক্রমশঃ বৈদিক জ্ঞান লাভ 

করিতে পারে। 

-  ষে কালে ভগবান্ বৈবন্বত মনু মানব-ধর্ম নির্ণয় করিয়াছিলেন, সেকালে 

মনয্-পণ্ডকে শূত্র বলিত। “ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিং।” সেইরূপ সিংহ- 
ব্যাপ্বেরও কোনরূপ পাপ নাই। যেরূপ সিংহব্যাঘ্বের পাতক নাই, 

সেইরূপ মনুত্ব-পণ্ড শৃদ্রেরও পাত্তক নাই। কান্নপ উভয়ই হিতাছিত্ঞান- 

পৃষ্ঠ |. . 
এরর না তখন 

কি তাহার রক লিজাস হইতে পারে না? ঘ্দি কেহ পূর্বজন্মে সংস্কার- 

লগ্ন হইয়া প্জন্মে পৃত্রকুলে 'জন্বগ্রহণ করে, মেও কি জানলা”. 



শৃদ্রের বেদে অনধিকার । ৭৫ 

সম্বন্ধে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হুইবে?. বিদুরের জ্ঞান কি ব্যাসের 

জ্ঞান হইতে নিক্কষ্ট হইবে? শঙ্করাচার্য বলেন, বিছ্রাদির নায় 

স্কারহীন লোক বৈদিক জ্ঞানলাভ করিতে প্রারিবেন এবং ছিতাহিত- 

জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্র ইতিহাস-পুরাণাদি দ্বারা . জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ 

হইবেন। ব্যাসদেবও চতুর্বর্ণের জন্ মহাভারত ও. পুরাণ সঙ্কলন করিয়া" 

ছিলেন। ] 
মন্ত্রর্ণের জন্য এত মারামারি কেন? মন্ত্রবর্ণে অধিকার অতি 

মাবধানতার সহিত দিতে হয়। মন্ত্রবর্ণের ব্যভিচার আছে। মান্ত্রবর্ণিক 

বেদে সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজাতিরই অধিকার | 

কিন্তু যখন সংস্কার লুপ্ত হইতে চলিল, তখন মান্ত্রবর্ণিক বৈদিক ক্রিয়াও 

অন্তহ্িত হইল, দেবগণও মন্থৃষ্যের পরোক্ষ হইলেন । 

এখন আর বৈদিক যজ্ঞও নাই, বৈদ্দিক সংস্কারও নাই। উপনয়ন 

এখন নাম মাত্র। এখন আর গুঁরুকুলও নাই, গুরুকুলে বাসও নাই। 

যে বেদে শূদ্রের অনধিকার, সে বেদে আজকাল জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরও 
অনধিকার। 

যে মান্তবর্ণিক বেদ লুপ্ত হইয়াছে, তাহা বালক আর্যের সোপানগ্বরূপ 

ছিল, আর্ধ্য বালককে কোলে পিঠে করিবার জন্য দেবতাদিগের অস্ত্র ছিল । 

সে বেদের আজ প্রয়োজন নাই। মেবেদের যে অবশেষ আছে, তাহা 

মোক্ষমূলরও নিরাপদে ঘাঁটিতে গারেন এবং যে-ফোন শুদ্রও তাহাকে 
. জানের ভিত্বি করিতে গার়ে। 

রাজগৃঁছে জরাসন্ধের সুব্ণতীতারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ফেহ 
কিছু করিতে পারিত না। প্রবেশঘাররহিত বেদভাগারের বহিরেশে 

দ্তাযমান হইয়া কেহ কোন তথ্য জামিতে পারিবে না । গুপনিষদ-জ্ঞান 
প্রকট আছে।. ইতিহাস, পুরা  সহায়তীয় - ছিজ শূর্র সকলেই ধ 



৭৩ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা ছু 

জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। মান্ত্রবর্ণিক বেদের সোপান সে জ্ঞানলাভের 

জন্য অবশ্ত প্রয়োজনীয় নহে। 

ব্যাসের সুত্র ও শঙ্করের ভাষ্য লইয়া শৃদ্রের অনধিকার প্রসঙ্গ বিচার 
করা হইল। রামান্জাচার্যোরও এই অবকাশে মায়াবাদী শঙ্করকে কটাক্ষ 

করিবার সুযোগ হইল। 

শ্রীভাষ্যকার বলেন, ব্যাস্দেব যাহা বলেন বলুন, মায়াবাদী শঙ্কর কিরূপে 
বলেন শূদ্রের বেদে অধিকার নাই ? 

“যে তু নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রদ্মৈৰ পরমার্থঃ, অন্ৎ সর্বং মিথ্যাভৃতং, 
বন্ধশ্চ অপারমার্থিকঃ...."*তৈ ব্রন্ষজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্ত,ং ন 
শক্যতে। অন্থুপনীতস্ত অনধীতবেদস্ত অশ্রুতব্দাস্তবাক্যন্তাপি য্মাৎ 

কম্মাচ্চিদপি-***""বাক্যাৎ  বস্তৃষাথাত্মযজ্ঞানোৎপত্েস্তাবতৈব, বন্ধনিবৃত্তেশ্চ 
মচ তত্বমন্তাদি বাক্যেনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্ধ্যা ন বাক্যান্তরেণেতি নিয়ন্তং 

শক্যং জ্ঞানন্ত অপুরুষতন্বত্বাৎ, সত্যাং সামগ্রীং অনিচ্ছতোহপি জ্ঞানোৎপন্তেঃ, 

নচ বেদবাক্যাদেব বস্তযাথাত্মাজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্বির্ভবতীতি বক্তু,ং শক্যং 

যেন কেনাপি বস্তমাহাত্মযজ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ 1” 

যাহারা বলেন, নির্ববিশেষ চিন্মাত্ ব্রন্ধই পরমার্থ, আর সব মিথ্যাভৃত, 

সংসারবন্ধনও অপারমার্থিক,. তাহার! কিরূপে বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে 

শুদ্রের অধিকার নাই। অন্ভুপনীত, অনধীতবেদ, অশ্র্তবেদাস্তবাক্য ব্যক্তিও 

যেকোন প্রকারে, যে কোন বাক্যদ্ধার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তাহার 

বন্ধনিবৃত্তি হয়। তত্বমস্তাদি বাক্য দ্বারাই যে ব্রন্ধজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, 

তাহা নহে। যেকোন প্রকারে : বস্তুমাহাত্মাজ্ঞান কি ্রান্তি নিবৃত্তি 
হয়। - 

| রা বস্ত জ্ঞানে ব্রাহ্মণেরও যেমন অধিকার, শৃদ্রেরও সেইরূপ 

অধিকার, তবে গরীব উপনিষদ্ একেবারে বার্থ হইয়া গেল। 



শৃদ্রের বেদে অনধিকার। ৭৭ 

“শৃদ্রাদীনামের ব্রহ্গবিদ্যায়ামধিকারঃ স্শোভনঃ, অনেনৈব ন্ায়েন 
্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধেঃ উপনিষচ্চ তপস্থিনীদত্বজলাঞ্জলিঃ স্তাৎ।” 

এইজন্য রামান্ুজ বলেন, মায়াবাদ মিথ্যা । শুদ্রের অনধিকারই সত্য । 
আমি বলি, মায়াবাদ সত্য হউক মিথ্য। হউক, শূদ্রের অনধিকার-প্রসঙ্গ 

এ সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক 
এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিয়ম চলে না। বিদুরের অধিকার রামান্ুজ- 

কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। 

“বিছুরাদয়স্ত ভবান্তরাধিগতজ্ঞানাপ্রসেধাৎজ্ঞানবস্তঃ প্রারব্কর্মাবশাচ্েদৃশ- 
জন্মযোগিন ইতি তেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্।” 

থে কোন কারণে হউক, বিছুরাদি শূদ্র যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহা 

হইলে অন্ত শূদ্রেও হইতে পারে। জাতিগত অব্যর্থ বাধা নাই। 
মধবাচার্ধা বলেন, স্ত্রীলোকের ব্রন্ধবিষ্তায় অধিকার আছে। অনধিকার 

ত কেবল সংস্কারের অভাব লইয়া" স্ত্রীলোকের বিবাহই সংস্কার। ন্বৃতি- 
শান্ত বলে, যেমন পুরুষের পক্ষে উপনয়ন, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে 
বিবাহ। 

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মন্থুরও রাজত্ব নাই, মনুর বংশোডূত রাজগণও লুপ্ত 
হইয়াছেন। তাই ব্যাসের সুত্র লইয়া আজ এত মারামারি। 

চৈতন্যদেবের জ্ঞান কৃষ্ণমূলক। শ্রীরুঞ্চ বেদের অতীত। সে জ্ঞানে 
্াহ্মণ, শূদ্র নাই। তিনি কেবল লোক-সংগ্রহের জন্ঠ, ধর্মের সেতু রক্ষার 
জন্য, বর্ণাশ্মের মর্যাদা রক্ষা করিতেন। ভভক্তিমিশ্রিত ভাগবত-জ্ঞানে 

তিনি সকলকেই অধিকার দিয়াছেন । 



“অজা” ছাগী না প্রকৃতি? 
্রহ্মসুত্র__ প্রথম অধ্যায় । 

তৃতীয় পাদ ১১ অধিকরণ ওয় সুত্র । 

কঠোপনিষদে “প্রাণ এজতি মহস্তয়ং বজতমুদ্যতম্” এই বাক্যে প্রাণ শব্দে 

বজ্র কি বায়ু বুঝিতে হইবেনা, পরব্রহ্গ বুঝিতে হইবে। 

১২ অধিকরণ ৪০ সূত্র। 

_ছান্দোগ্য উপনিষদে “পরং জোতিরুপস্পগ্ত” এই বাক্যে পরজ্যোতি 
শবেও পরত্রহ্ম বুঝিতে হইবে । 

রামান্থুজ স্বামী বলেন, শঙ্করাচার্যের ঈম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধিকর? | 

ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ নহে, বস্তুতঃ একই অধিকরণ । অনুষ্টমাত্র পুরুষ 
 ব্রঙ্গবাচক, এই মাত্র অধিকরণের বিষয়। শূড্রের প্রসঙ্গ মূল-প্রসঙ্গের 
আনুসঙ্গিক, যদিও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন। প্রাণ আর জ্যোতি শব্ধ 
কঠোপনিষদেই অসুষঠপুরুষের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং এই শব্দ কঠোপনিষদে 
স্পষ্ট; ব্রন্মবাচক ; সুতরাং অন্ুষটপুরুষও ব্রহ্মবাচক | 

এ কেবল অধিকরণ লইয়৷ বিবাদ । 

১৩ অধিকরণ ৪১ সূত্র । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ শব ত্রচ্মবাচক। 
১৪ অধিকরণ ৪২-৪৩ সূত্র । 

বৃহদারণ্যকে বিজ্ঞানময় শব্দও ব্রক্মবাচক-। রামানুজ স্বামীর মতে ১৩ ও 
১৪ অধিকরণ ভিন্ন নহে, কেবল মাত্র আকাশ-বিষয়ক অধিকরণ। 



“অজ” ছাগী ন। প্রকৃতি । ন্ট 

চতুর্থ পাদ । 

১ম অধিকরণ ১ ৭ সুত্র। 

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ”--কঠোপনিষদ্। মহত, অব্যক্ত 

ও পুরুষ শব্দ এইরূপ সন্নিকট থাকায় “অব্যক্ত” শবে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রধান 

বুঝাইতে পারে । এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব বলেন যে, প্রকরণ 

. অন্থুদরণ করিলে, অব্যক্ত শবে শরীর বুঝায়। কঠোপনিষদের' অগ্র-পরব্তী 

বাক্য সকল বিচার করিয়৷ শঙ্করাচাধ্য এই অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াছেন । 

২য় অধিকরণ ৮-১০ সুত্র। 

এই অর্ধিকরণের অর্থ করিতে গিয়া শঙ্করাচাধ্য যে বিষম ভ্রমে পতিত 

হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুত্র তিনটি। “চমসবদবিশেষাৎ।» 
“কোন বিশেষ নাই। এইজন্য “চমস” শবের স্তায়।” 

“জ্যোতিরুপক্রমাত্, তথা অধীয়ত একে ।» 

“জ্যোতিরুপক্রমের'জন্ত কেহ কেহ এরূপ পাঠ করিয়া থাকেন 1 

“কল্পনোপদেশাচ্চ মধবাদিবদবিরোধঃ 1৮ 

“কল্পনার উপদেশ থাকায় মধ্বাদির স্তায় বিরোধ হয়.না ৮ 

প্রথম স্ৃত্রের অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। সকল ভাষ্যকার 

বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের “অজামেকাং লোহিত-শুর্ুক্ষষ্ণাং। বহুবীঃ 

প্রজাঃ স্জমানাং সরূপাঃ। অজো হোকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং 

ভূক্তভোগামজোহন্তঃ এই শ্লোক লইয়৷ এই অধিকরণের আরম্ভ হুইস্বাছে। 
শঙ্ষরাচার্ধ্য বলেন “অজা” শব্ধে প্রধান কি প্রকৃতি বুঝিতে 'হুইলে কোন 

বিশিষ্ট মিদ্দেশ চাই। ক্লারণ অঙ্জা শবে ছাগীও ত বুঝুয়। এখানে অজ! 

শষ প্রধান, বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ আই 



[৮০ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা ।. 

লোহিত শুরু কৃষ্ণা অজার যে-কোন অর্থ কর! যায় এবং যে-কোন: 
মতে সে অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে । বুহদারণাক উপনিষদে “অর্ধাখ্বিলশ্চমস 
উবু” এইরূপ চমসের বিবরণ আছে অর্থাৎ সেই চমসের মুখ নীচে এবং 
শেষভাগ উর্ধে । কেবলমাত্র এই মন্ত্র পড়িলে জানা যায় না যে, কোন 

চমস পাত্রের উল্লেখ এই মন্ত্রে আছে। পরে অন্য মন্ত্রে এই চমসকে 
আমাদের মস্তক বল! হইয়াছে, কারণ মন্ত্রকের নিয়ভাগে মুখগহ্বর এবং 
উপরিভাগে অবশিষ্ট ইন্জরিয়গণ। | 

অজ শব্দের প্রকৃত অর্থ তবে কিরূপে জান যায়? সেইজন্য দ্বিতীয়, 
সুত্রে বলিতেছেন-__জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া ( তেজ 

জল ও পৃথিবী এই তিন ভূত) অজা শব্ধ বাচ্য। কারণ কোন কোন 
শাখায় এরূপ পাঠ আছে । যেমন ছান্দোগ শাখায়-_্যদগ্নে রোহিতং রূপং 

তেজসম্তব্রপং যচ্ছুরুং তদপাং যংকৃষ্ণং তদন্ত” । অগ্নির লোহিত ব্প,. 
জলের শুরু রূপ এবং পৃথিবীর কৃষ্ণরূপ। 

“তেজোহবন্নকে” অজা বলিয়! শঙ্করাচার্য্যের নিজের মন পরিতৃপ্ত পরি হইল 
না। ব্যাসন্ত্রের অযথা অর্থ করিয়া রক 

তিনি বলেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেই প্রশ্বরিক শক্তির উল্লেখ আছে-_“তে 

ধ্যানযোগানগতা অপশ্তন্ দেবাস্মশক্কিং স্বগুণৈ নিগৃঢ়াম্।” , এই অব্যাকৃত- 
নামরূপা দৈবী শক্তিই অজ! শব্ধ বাচ্য হইতে পাঁরে। তবে শঙ্কা চার্ধ্যকে, 

এই অর্থ করিতে নিষেধ কে করিয়াছিল ? 8 

_. 'তেজোহবন্ন না হয় লোহিতশুরুকৃষ্ণ হইল। “অজা” কিরূপে হইবে ? 
এইজন্য শশ্করাচার্্যকে তৃতীয় সথত্রের এক বিকৃত অর্থ করিতে হইল.। 

এ কেবল কল্পনা মাত্র । ইহাতে কোন দোষ নাই। এখানে একথা . 
বল! হয় নাই যে, তেজোইবন্ন' ছাগজাতীর- কিনব, জন্মরহিত |. এখানে এই 
মাত্র কল্পনা কর! হইয়াছে যে, পৃথিবী; জল' .ও তেজ হইতে জরাযুজাদি.. . 



“অজ!” ছাগী ন! প্রকৃতি? ৮১ 

সকল প্রাণী উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই ভূতত্রয় একটি ছাগীর তুল্য । যেমন 

কোন ছাগী দৈববশতঃ কতকটা লোহিত বর্ণ, কতকট! শুরুবর্ণ ও কতকট। 

কৃষ্ণবর্ণ। তাহার সন্তান সম্ততিগণ মাতারই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাহার মধ্যে 

কোন ছাগ এঁ ছাগীর নিকট থাকিতে ভালবাসে কেহ ভালবাসে না । 

সেইরূপ তেজোহ্বন্ন লক্ষণ, ত্রিবর্ণ, ভূতপ্রক্কতি হইতে চরাচর ভূতজাত উৎপন্ন 
হয়। অবিদ্বান্ সেই প্রকৃতির উপভোগ করে।. বিদ্বান সেই প্রকৃতিকে 
ত্যাগ করে। 

যদি শঙ্করাঁচার্যয এই অর্থ না করিতেন তাহা হইলে আমরা 
হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিতাম না। & 

- আচার্য্য হ্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া বেশী দূরে গিয়াছেন । তিনি 

ংখোর প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে গিয়া প্রকৃতিকে একবারে পরিত্যাগ 

করিয়াছেন এবং ব্যাসদেবকে অজার তেজোইবন্ন অর্থ দিয়া নিজে চুপে গে 
“ীশ্বরিক শক্তি” অর্থ করিলেন। | 

৷. গোবিন্দানন্দ কিন্তু দোষ দিলেন ব্যাসের বারে এবং -থিবো মো 

সাহেব গোবিন্দানন্দেরই অনুসরণ করিলেন 
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৮হ শীশ্রীচৈতগ্ত কথা । 
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থিবে! সাহেব যদি জানিতেন যে তেজোইবন্ন লক্ষণ অজা৷ শঙ্করাচার্যের 

সৃষ্টি তাহা হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না। 

রামানুজ বলেন,. অজ! অর্থে প্রকৃতি কেন ছাড়িব, সাংখোর স্বতন্ত্র 

প্রকৃতিই ছাড়িব। ঈশ্বরাধীন প্রকৃতি ভগবদগীতাতেও আছে, শ্বেতাশ্বতর 

'উপনিষদেও আছে। তত্তিন্ন আথর্বন চূল্লিকা উপনিষদে ও গর্ভ উপনিষদে 
ক্্পষ্টরূপে ঈশ্বরাধীন প্রধান, প্রকৃতি ও অব্যক্কের উল্লেখ আছে । 

ব্যাসদেব কেবল এইমাত্র মীমাংসা করেন যে,-_-“অজ1” শবে সাংখ্যা- 

চার্য্যের স্বত্ত্ব প্রধান বুঝায় না, ঈশ্বর-পরতন্্, শ্রুতি-সম্মত প্ররুতি বুঝায়। 
কেবলমাত্র “অজা+ শব্ধ থাকিলেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির অধিগম হয় না। যেমন 

কেবলমাত্র মস” শবে কোন নির্দিষ্ট *চমস” বুঝায় না। প্রকরণে এমন 
কিছু নাই যাহাতে “অজা” শর্ে স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুঝায়। “অতোহনেন মন্ত্রে 

ন অব্রঙ্গাত্মিকা অজা অভিধীয়তে ।” এইজন্য এই শ্রুতিবাক্যে অব্রঙ্গাত্মিকা 

“অজ বুঝায় না । 

“জ্যোতিরুপক্রমাত্”--অপরন্ধ ত্রঙ্বাত্মিক! প্রকৃতি বলিবার কারণ 

আছে। সুত্রে “জ্যোতি” শব ব্রন্মবাচক। “জ্যোতিরুপক্রম1-_ব্রঙ্গ- 

কারণিকা। তথা হি ঝধীয়তে একে 1*. 'তৈত্তিরীয় শাখাস্তগ্ত মহানারায়দ 
উদ্ধনিষ্বদে, বহ্ধাত্মিকা' অজার উল্লেখ আছে॥, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 

প্রকরণের আরস্তে “কিং কারণং ব্রহ্গ”---এইয়প উল্লেখ আছে। 

৷ কেবল এইমাত্র আপত্তি হইস্ডে পারে-_ন প্রকৃতি ব্রদ্মকারণিকা! হয়, 



“অজা” ছাগী মা গ্রক্কৃতি? ৮. 

স্তান্থা হইলে “অজ” কিরূপে হইতে পারে । তাহার উত্তরে তৃতীয় কে, 

বলিতেছেন. যে,_--“কল্পনোপদেশাচ্চ”--এখানে “কল্পন” শবের অর্থ শ্ৃষ্টি। 

যেমন হুর্ধ্যাচন্ত্রমসৌধাত। যখা পুর্বমকল্পয়ৎ, | 

প্রকৃতি কারণ ও কার্য্যরূপে দুই অবস্থাপন্ন | 

“স৷ হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্ম তাপন্না৷ অবিভক্ত-নামরূপ৷ অবাক্তাদিশববাচ্যা 

সুক্মরূগেণ,__মবতিষ্ঠতে। স্থষ্টবেলায়াং চোডুত-সত্বাদিগুণ! বিভক্ত-নামরূপা 

বাক্তাদিশব্দ-বাচা। তেজোহবন্নাদিরূপেণ চ পরিণত লোচিত-গুকু-কষ্ণাকার৷ 

চ অবতিষ্ঠতে। অতঃ কারণাবস্থা অজ, কার্ধ্যাবস্থ। চু জ্যোতিরূপক্রমা ইতি 

ন বিরোধঃ 1” 

কারণাবস্থার ব্রহ্মতাপন্ন অবাক্ত প্রকৃতিকে অজ! বলিলে দোষ হয় না। 

রামানুজের এ অর্থ অসঙ্গত মনে হয় না। 

শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে স্ষ্টি নাই, প্ররুতির সন্ত ও বিকার নাই। 

আছে মাত্র মায়াশক্তি। সেই মায়াশক্তি দ্বারা অদ্য ব্রন্মে জগতের “ভাণ, 

হয়। এই মায়াবাদ অনুসরণ করিয়া হয়ত আচার্য্য “অজা” প্রকৃতি স্বীকার 

করিতে চাহেন না । কিন্তু তেজোইবন্ন দ্বারা কিরূপে মায়াবাদের সমর্থন হয়, 

তাহা বুঝি না । তেক্গোইবন্ন ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শক্তি গ্রহণ করিলে 

তাহার মতের সমর্থন হয় বটে। কিন্তু গোবিন্দানন্দ সে কথা বলিলেও, 

ভাষ্যকার সে কথা বলেন নাই। 

মধবাচার্য্যের মতে এই তিন শ্াত্রে “অজা*র উল্লেখ নাই। তাহার 

ব্যাখ্যান্ুদারে যেরূপ চমস শবের অর্থ মুখ, সেইরূপ অব্যক্তাদি শবের অর্থ 

ব্রহ্ম । “জ্যোতি”, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টৌম যক্ত শব্ধেও ব্রহ্মকে উল্লেথ 

করিতেছে । “কল্পন”* অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুধ্যানের জন্যই ঈশ্বরের এইরূপ 

নান! অভিধান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

মধ্বাচার্যযের অর্থ একরূপ দয়ানন্দী অর্থ। যেমন দয়ানন্দের মতে 



৮৪, শ্ীশ্রীচৈতন্ত' কথা 4. 

বেদের দেবতাবাচক সকল শব্ধই ঈশ্বরবাচক এবং বেদের শিক্ষাও কতক 
পাশ্চাত্য. সত্যতার অন্কগত”_ প্রকরণ য়াহাই ' হউক" না কেন-_সেইরূপ 
হনুমানের অবতার মধ্বাচাধ্য সকল. শুত্রেই ব্রহ্ম দেখেন। সেই পরম 

ভক্তের নিকট আমি সতত মস্তক. অবনত করি। তীহার ভাষোর কথ! 
আমি কিছুই বলিতে চাহি না $ তিনি যাহা বলেন ভক্তের নিকট তাহাই 
উপাদেয় । : | 

চৈতন্ঠসম্প্রদায়তুত্ত বলদেব দিনার তাহার গোবিন্দভাষ্যে রামানুজের 
অর্থ ই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ুরিয়াছেন। বাস্তবিক এ. বিষয়ে রামানুজ- স্বামী 
ও মহাপ্রভু চৈতন্দেবের মত অভিন্ন। 



কাশরুতন্ের রাড ও রামানুজ | 

জগ সূত্র - প্রথম অধ্যায়। ১ 

চতুর্থ পাদ__ , 

তৃতীয় অধিকরণ__সুত্র ১১-5৩। 
প্যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্ত প্রতিষ্টিতঃ* _বৃহদারণ্যকের এই 

বাক্যে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” সাংখাদর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্বকে বুঝায় না। 

চহ্থ অধিকরণ-সূত্র ১৪--১৫। 

বেদবাক্যে সৃষ্টি করম সন্ধে বিরুদ্ধ বাক্য থাকিলেও, আটার সম্বন্ধে 

কোন বিরোধ নাই ! 

পঞ্চম অধিকরণ-_সূত্র ১৬--১৮। 
“যো. বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কতা যস্ত টি কর্ম, 

স বৈ বেদিতব্য£*__কৌধিতকী ব্রাহ্মণের এই বাক্যে 'পুরুষাণাং কর্তা” কে? 
শঙ্করের পূর্ব্পক্ষ__প্রাণ-না হয় জীব। রামান্ুজের পূর্ববপক্ষ-_প্রসঙ্গান্্যায়ি- 

'খ্যদর্শনের পুরুষ কি কর্তা ?. উভয়েরই মীমাংসা ব্রহ্ম কর্তা । 

(ষষ্ঠ অধিকরণ- সূত্র ১৯--২২। 
এইরূপ “আত্মা ধা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে পুর্ববপক্ষ শঙ্কর-মতে 

জীব, .রামানুজ-মতে সাংখা 'পুরুষ। উভয়ের পিদ্া্ ব্রহ্ম | অর্থাৎ টি 

শ্রুতিতে আত্মার অর্থ ত্রহ্ধ । | " 

কেন শ্রুতিতে আত্মশবে ব্রহ্ম বুষায় ?. কেন একই শব্ধ না ও 

পরমাত্ম। এই ছুয়ে প্রযুক্ত হয়? মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পতি, পুত্রের উল্লেখ : 



৮৬ শ্রীপ্রীচৈতন্ধ কথা | 

আছে। হে মৈত্রিয়ি, পতির জন্য পতি প্রিয় নহে, আত্মা এগ পাত 
প্রিয়। সেই আত্মাই আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বিষয় । অতি 

সহজে শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা পরমাস্মা হইয়া যায়। ইহার যথার্থ কারণ 

কি? জীবাত্মা ও পরমাস্মী কি এক? তাই প্রসঙ্গক্রমে ব্যাসদেব 
তিনজন মুনির মত উল্লেখ করিতেছেন__আশ্মরথা, 'উড়ুলোমি এবং 
কাশকৃত্। ্ 

আশ্মরথ্য খষি বলেন,_“প্রতিজ্ঞা সিদ্ধেলিঙ্গম্”। 

প্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে-_“আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 

ভবতীদং সব্বং যদয়মাত্বা ।” আত্ম! বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিজ্ঞাত হয় । 
এই সকলই আত্মা । 

এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা জানা যায় আত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও 

অভিন্ন। আশ্মরখ্যের এই ভেদাভেদবাদ ভামতীকার বাচম্পতি মিশ আপন 

টীকায় বিশদ করিয়াছেন । 

অগ্নির শ্ফুলিঙ্গগণ অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ স্বরূপতঃ 

স্কুলিগগণ অগ্নি, এবং একান্ত অভিগ্নও নহে, কারণ তাহা হইলে অগ্নি 

হইতে প্ফুলিঙ্গের ভেদ করা যাইত না, এবং এক প্ফুলিঙ্গ হইতে অন্ট 
ক্ষুলিঙ্গেরও ভেদ হইত না। . সেইরূপ জীবসকল ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, 
ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে, কারণ চৈতন্তই তাহাদের শ্বরূপ,__-আবার 

একান্ত অভিন্নও নহে, কারণ তাহা হইলে তাহাদের ব্ক্তিগত ভেদ থাকিত 

না। -আর যদি তাহার!. ব্রন্থা হইতে অভিন্ন ও সর্বজ্ঞ হইত, তাহা হইলে 

জীবের এডি উপদেশ নিরর্থক হইত। এই জন্ঠ জীবসকল ব্রক্গ হইতে 

কতক ভিন্ন ও কতক অভিন্ন |” 

 আশ্মরথ্য খষির সাপঙ্ষে রামাঙ্গজ স্বামী ছুইটী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ 

কক্জেম। 



কাশকুৎন্ের সিদ্ধান্ত--শঙ্কর ও রামানুজ | ৮৭ 

“আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আমীং”-_এতরেয় আরণ্যক। 

প্যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ 

সহঅশঃ প্রভবস্তে স্বরূপাঃ | 

তথ! ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌমাভাবাঃ 

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়স্তি।” 

মুণ্ডক উপনিষৎ। 

গুঁড়লোমি খষি বলেন,_প্উৎক্রমিষ্যত এবন্তাবাৎ |” 

অবশ্ঠ জাগ্রং অবস্থায় জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। কিন্তু উৎক্রমণ করিলে 

জীবের পরমাত্মভাব হয়। অর্থাৎ যদিও জীব বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে 
ভিন্ন, তথাপি ভাবাস্তর হইলে জীবের পরমাত্মত্ব হয়। তবে কি যে, সে 

জীব উৎক্রমণ করিলে পরমাত্মা হয়? তা নয়। দবিজ্ঞানাত! বা জীব 

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্বাতরূপ উপাধি-সম্পর্কে কলুষীভূত। জ্ঞান- 

ধ্যানাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া জীব সংগ্রসন্ন হইলে, উৎক্রমণান্তর তাহার 
পরমাত্মার সহিত এক্যোপপত্তি হয় ।৮__শঙ্কর। . 

এই মতের সমর্থনে নিয়লিখিত শ্রুতিবাকোর উল্লেখ করা যায়. 

“এষ সম্প্রসাদোইম্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন 

রূপেণাভিনিষ্পস্ঠত ইতি ।৮. | 

ছান্দোগ্য। 

প্যথা নম্তঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে- 
ইন্তংগচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 

তথা বিদ্বান্নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ 

পরাৎপরং পুরুষমুপেতি দিব্যম্॥% 

মুণক। . 



৮৮ শীপ্রীচৈতন্ কথা |. 

এই মতকে বাচস্পতি মিশ্র সত্যভেদবাদ বলেন ৷ 

কাশরুৎন্ন খধি বলেন,২_-“অবস্থিতেঃ” | পরমাত্মা জীবরূপেই অবস্থিত। 

শঙ্কর ও রামান্ুজ উভয়েরই মতে কাশকৃৎঙ্গের মত সিদ্ধীস্ত। 

এই বিষয়ে ছুই আচার্স্যেরই মত পর্য্যালৌচনা করা উচিত। 

প্রথমে শাঙ্করভাষ্যের উল্লেখ করিব। “অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নাম- 

রূপে ব্যাককরবাণি”- এবং জাতীয়ক ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারা পরমাত্মীরই জীবভাবে 

অবস্থান দেখা যায়।. এই অভিপ্রায়বাঞ্জক বৈদিক মন্ত্রও আছে--সর্বাণি 

রূপাণি বিচিতা ধীরে নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে 1৮” . অগ্নি, জল, প্রভৃতি 

ভূতের স্ৃষ্টিপ্রকরণে, জীবের পৃথক্ স্থষ্টি হইয়াছিল, একথা শ্রুতিতে পাওয়া 

যায় না। অতএব শ্রুতিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে পরমাত্মার বিকাররূপ 

জীব স্বতন্ত্র পদার্থ. এরূপ. অবধারিত হইতে পারে। কাশকৃতল্ন আচার্ধোর 
মত এই যে, অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। জীব অন্ত কোন তত্ব নহে । . 

_ আশ্মরখ্য খষি যদিও জীবের সহিত পরমাত্মার অনন্তত্ব বলেন, তথাপি 
«প্রতিজ্ঞা! (সিদ্ধির জন্য”__এইরূপ বলিয়৷ তিনি কার্ধ্য কারণ ভাবের সুচনা 
করিয়াছেন, অর্থাৎ জীব কার্য ও. পরমাত্মা কারণ। উক্ত খষির কিয়ৎ- 
পরিমাণে অনন্তত্ব অভিপ্রেত, সম্পূর্ণ্ূপে নহে। আবার ওুডুলোমি খাষি 
্্টতই অবস্থার অপেক্ষা করিয়া ভেদ ও অভেদ বলিয়াছেন। . | 

এই সকল খধিদিগের মতের মধ্যে কাশকৃত্ খধির মতই শ্রুতির 

অন্ুদারী। ' কারণ তাহার মত “তত্বমসি” আদি মহাবাক্যের সহিত সঙ্গত। 
পরমাত্মব্ূপ জীবের জ্ঞানেই অমৃত্ত্ব'সম্ভব হয়। আর জীব যদি বিকারাত্মক 

হয়, তাহা হুইলে--যেমন বিরতি তাহার প্ররূতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, সেই 

বিকৃতির আর কিছু থাকে না,__সেইরূপ বিকারাত্মক জীব আপন প্ররুতিতে 

লয় প্রাপ্ত হইলে, কে আর অৃতত্ব লাভ করিবে? (যদি ভেদ কল্পিত হয়, 

তবেই তত্বমন্তার্দি' বাক্যের জ্ঞানদ্বারা ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে। যদি 



কাশরৎঙ্ের সিদ্ধান্ত-ম্শঙ্কর ও রামানুজ। ৮ 

ভেদ সত্য হয়, তাহা! হইলে- তাহার নিবৃত্তি হয় না! 7-আমন্দগিরি )।: এই 

কারথ নাম ও .ঝূপতদ্জীবকে "আশ্রর করিতে পারে না । নাম ও রগ 

জীবের উপাধিকেই'. আশ্রয় করে। উপাধি-আশ্রিত নাম-রূপই জীব গ্রহণ 

করে। : তবে যে কোন শ্রুতিতে 'জীবকে অগ্নি-বিস্কুলিঙ্গেরস্ীয় বলিয়াছেন, 

'সে স্ফুলিঙ্গত্ব বা অংশত্ব উপাধির আশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'ভীবের 
উৎপত্তিও উপাধি আশ্রিত বলিয়। বুৰিতে ' হইবে । অর্থাৎ সরি বের 

উৎপত্তি হয় না, উপাধিরই' উৎপত্তি 'হয়। ূ | 

উপরে কাশককতক্নের মত বেদসম্মত ইহা দেখান রী 
এইউীন্ি বিজ্ঞানাত্ব ও পরমাত্মারর ভেদ পারমার্থিক নহে । এ ভেদ অবিদ্যা- 

প্রতাপন্থীপিত নামরূপ-বিরচিত দেহাদি উপাধি নিমিত্ত ভেদ । রা অর্থ 

সকল বেদাস্তবাদীরই স্বীকার কর! উচিত। 

“সদেব সোম্েদমগ্র অসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছান্দোগ্য ), নী 
সর্বম্” (ছা), প্ৰদ্ষৈবেদং সর্বম্চ (মু), “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা+ (বৃ), 
“নান্টোহতোহস্তি ড্র রর (বু)--এই সকল শ্রুতিবাকা- 
দ্বারাও & মতের সমর্থন হয়। 

“বাস্থদেবঃ সর্বমিদম্” (গীতা ), “ক্ষেত্রজ্ঞধশপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু 

ভারত ।” (গী), “সমং সর্বেষু ভূতেু তিষ্স্তং নি )-_ ইত্যাদি 

স্থৃতিবাকাও এ মতের সমর্থন করে। রি, 

- যে সকল বাকো 'ভেদদর্শনের নিষেধ করে, দেই সকল বাকা দ্বারাও 

কাশরৎন্গের মত সিদ্ধ হয়। যথা-_“অন্টোহসাবন্টোহ্হমন্্ীতি ন স বেদ যথা 

পণ্ড” (বু) “মৃত্যোঃ স মৃত্ামাপ্পোতি ষ ইহ নানের পশ্ঠতি* (বৃ)। 

আরার যে সকল শ্রতিবাক্যে আত্মীর বিচার নাই একথ| বলে, সে 

সকল বাক্যও অভেদ প্রতিপন্ন করে--ঘেমন “স ঘা এষ মহানজ আত্মা- 

ইজরো৯মরোহমূতোহভয়ো! ব্রহ্ম” (বৃ)। চি 



ছা . - প্রীস্রীচৈতন্য কথা |. 

অন্তথ মুুক্ষুর নিরপবাদ বিজ্ঞান হইতে পারে না । (কারণ জীবাস্থা' 
ও পরমাত্মার ভেদ যদি সতা হয়, তাহ হইলে, জীবের ব্রহ্ষজ্ঞান প্রবল হইয়া 

“অহ ব্রহ্ম” এই নির্বাধ জ্ঞানের বাধক হয়-_আনন্দগিরি। ভেদই অপ- 
বাদ। যদি জ্ঞান মুক্তির অবস্থাতেও ভেদ-কলুষিত হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষুকে 

নিরপবাদ জ্ঞানের আশ! পরিতাগ করিতে হয় )। 

আর মুমুক্ষুর সুনিশ্চিত অর্থও হইতে পারে না। (ভেদ ও অভেদের 

বিরোধ প্রযুক্ত যে সংশয় হয়, ভেদজ্ঞানে তাহার নিরত্তি হয় না 
আনন্দগিরি )। 

নিরপবাদ বিজ্ঞান সকল আকাক্ার নিবর্তক। কেবলমাত্র সে জ্ঞানা 

আত্মবিষয়ক। সেজ্ঞানের অন্ত বিষয় থাকিবে না। 

শ্রুতিতে কথিত আছে,--“বেদীস্ত-বিজ্ঞান-নু নিশ্চিতার্থাঃ”-মুণ্ডক | 

“তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্ঠতঃ”__ঈশা । 

গীতাম্্বৃতিতে স্থিতগ্রজ্ঞের লক্ষণেও এইবূপ বর্ণন আছে। 

যদি এইরূপ গ্রাতিপন্ন হইল, যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানই' 

সম্যগ্র্শন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ভেদ কেবল নামমাত্র, তখন ক্ষেত্র 

পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্মা! ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন-_এইরূপ আত্মভেদ- 

ঘিষয়ক নির্বন্ধ নিরর্থক । 

একই আত্মা নামমাত্র ভেদে বহুধা অভিহিত হয় । 

“সত্যাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ত-_তৈত্তিরীয় উপ- 

নিষদের এই বাকো কোন এক গুহা! নির্দেশ করিয়া “গুহায়াম্”, শব ব্যবহৃত 

হয় নাই। আর ব্রঙ্গ হইতে ভিগ্ন অন্ত কেহ গুহাতে নিহিত নহে। 

শ্রুতিতে স্পষ্টই বল! হইর়াছে,_“তংস্ষ্ট। তদ্েবানুপ্রাবিশং+--তৈত্তিরীয় । 

যাহারা জীব পরমাত্মার তেদবিষয়ক নির্মন্ধ করে, তাহারা বেদান্ত 

প্রকৃত অর্থের বাধক হয়, শ্রেয়োদ্ধার সম্যগর্শনের বাধক হয় এব? আন্্ু 

ক 



কাশকৎনের সিদ্ধান্ত--শঙ্কর ও রামানুজ | ৯১, 

মোক্ষকে কৃত বা কর্মফলীভূত কল্পনা করে। কিন্তু যাহ! কৃত তাহাই 
অনিত্য, সুতরাং তাহাদের কল্পিত মোক্ষও অনিত্য । আবার যদি তাহার! 

এরূপ তর্ক করে যে, মোক্ষ “কৃত” হইলেও নিত্য, তাহা হইলে তাহাদের 

তর্ক ন্যায়সঙ্গত হয় না। শঙ্করের যুক্তি আন্বুপূর্বিিক দেওয়া হইল। 

এইবার শাঙ্কর-যুক্তি সম্বদ্ধে রামানুজের তর্ক দিব। এই তর্ক রামানুজের 
অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক । যদি রামানুজের সিদ্ধান্ত বা মণ্ডন তাহার 

খণ্ডনের সমতুলা হইত, তাহা হইলে অনায়ামে তিনি শঙ্করাচার্য্ের স্থান অধি- 

কার করিতে পারিতেন। 

আশ্মরথোর ভেদাভেদ সম্বন্ধে রামানুজ বলেন, _ 

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য আশ্মরথ্য 

ঘে বলেন-_জীব ব্রন্ধের কার্ধ্য, অতএব জীব-শবে ব্রহ্মকে বলা যায়, একথা 

অযুক্ত। 

“ন জায়তে ঘ্রি়তে ঝ বিপশ্চিং”--ইত্যাদি শ্রতিবাক্যদ্ধার জান! যায় 

ঘে জীব অজ । ৰ | 

আর ইহাও সকলে স্বীকার করে যে, জীবের পূর্বজগতে অর্জিত 

কর্মফল-ভোগের জন্য নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। 
নতুব৷ (যদি প্রতিজগতে নৃতন করিয়া হূর্য হইতে সৃুর্ধা কিরণের স্যায়, 

রঙ্গ হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হুইলে ) বিষম স্থষ্টি হইতে পারে না । 

(কারণ, ব্রদ্ধ হইতে উদ্ভৃত হইলে, সকল জীবই সমান ধর্ম্মাবলন্বী হইবে। 
তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ ছুঃখী, কেহ ভাল, কেহ মন্দ কেন 
হইবে ?) | | 

আর যদি জীব ত্রনহ্ষের কার্ধ্যমাত্র হয়, তাহা! হইলে মুক্তির অবস্থায় 
জীব একবারে স্র্ধে লীন হইয়া যাইবে, তাহার, বরহ্গত্বাপত্তি হুইবে, তখন 

আর জীব বলিয়া কিছুই থাকিবে না৷. দেন ঘটাকাশে মহাকাশে খিলিয়া 



মহ শরীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

গেলে তাহার কিছু থাকে না। এই: বিনাশরূগী মোক্ষের জন্ত উপায় 
বিধান ও ' সেই. উপায়ের! অনুষ্ঠান অনর্থক. 

আর এরূপ মোক্ষে পুরুষের কি অর্থ সাধিত হইবে ? ঘট যদ্দি নি: 
পরিণত হয়, তাহা হইলে ঘটের কি উপকার হয়। "ওঁডুলোমির মতের 
সম্বন্ধে রামান্থুজ বলেন,_-জীবের আবার ব্রহ্গ হওয়া ৷ ব্রহ্মভাব কি কথা? 

উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের অক্রন্ধত্ব স্বাভাবিক না উপাধিক? আর যদি 
গুপাধিক হয়, তাহা হইলে সে উপাধি পারমার্থিক ন৷ অপারমার্থিক ? 

যদি পূর্ববকালীন অক্রন্ধত্ব স্বাভাবিক বা স্বাভাবগত হয়, তাহা হইলে 

যাহ স্বরূপতঃ অব্রন্, তাহা স্বরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না। 

আর যদি বল--উৎক্রমণের পর ভেদেরও নাশ হয়, স্বরূপেরও নাশ 

হয়, তাহা হইলে যাহার-ম্বর্ূপ গেল, তাহার অস্তিত্ব গ্েল, তখন আর 
ব্রহ্মভাব কাহার হইবে? আর সে ব্রহ্মভাব হইয়াই বা কি লাভ? 

যদি বল-_উতক্রমণের পূর্বে জীবের অব্র্গত্ব, ব৷ ব্রন্মের সহিত ভেদ, 
ওপাধিক, এবং সেই উপাধি পারমার্থিক, অর্থাৎ বাস্তবিক ব! সত্য, কারননিক 

নহে-_-তাহ। হইলে জীব ব্রঙ্গ হয়-_-এ কথ! বলিতে পার না। কারণ, জীব 
ত পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম ছিল। উপাধি জীব'হইতে ভিন্ন ছিল। এই পক্ষ- 
বাদীর মত-অনুসারে উপাধি ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্ত বস্ত নাই। তাহা 
হুইলে উপাধিতে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব ব্রন্মে উপাধি কর্তৃক ভেদ 

হুইতে পারে না। ভেদ যদ্দি কেবলমাত্র উপাধিগত হয়, তাহা . হইলে 
উৎক্রমণের পূর্বের যাহা ব্রহ্ম ছিল না, তাহা উৎক্রমণের পর ব্রহ্ম হইল-_ 
'এ্ররূপ কথা বল! চলে না। | 

আর বদি-বল-_-উৎক্রমণের পূর্বে জীবের অব্রন্ধত্ব 'ওঁপাঁধিক, আর সে 
উপাধি অপারমার্থিক বা কাল্পনিক, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা করি-_উৎক্রমণের 
শর. কে ব্রদ্ষ হইল? .কাহার ব্রহ্মভাব হইল ?. | | 
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যদি বল--্রহ্গই ত্রহ্ম 'হয়, অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্বে ব্রহ্মের আত্মপ্বরূপ 
বিদ্যা উপাধি কর্তৃক তিরোহিত ছিল এবং উপাধি নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম 

আপন স্বরূপে প্রতিভাত হয়--ত্াহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ষ' ত নিত্য, 

মুক্ত, স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, সেই ব্রহ্গের অবিদ্যা কর্তৃক তিরোধান কিরূপে 

 সিরোধান শবের অর্থ কি ? বস্তর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে, তরে তাহার 

প্রকাশের নিবুন্তি'হয়। 

আর যেখানে গ্রকাশই বস্তুর স্বরূপ, আর হিরা তাহাই ৫ 

করেন ), সেখানে তিরোধান বা! প্রকাশের নিবুত্তি হইতে পারে না। .আর 

যুদি প্রকাশের নিবৃত্তি হয়, তাহ! হইলে স্বরূপেরই,নাশ হইল । 

ক্ষ নিত্য"আবিভূতি, স্ব-স্বরূপ হইলে, উৎক্তান্তির পর ব্রহ্মভার হওয়া 

অসম্তব। 
এই ত গেল রামানুজের পূর্রবপক্ষ । এইবার দেখিব রামানুজের সিদ্ধান্ত, 

-_যাহাকে তিনি কাশরুৎন্সের সিদ্ধান্ত বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কাশকৃৎনন বলেন,_জীববাচক শব্ধ বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, কারণ ব্রহ্ধ 

আত্মরূপে স্বশরীরভূত জীবাত্মায় অবস্থিতি করেন। এই মতের সমর্থক 

শ্রতিবাক্ও আছে; যথা--“য আত্মনি তি্টন্নাতনোইস্তরো যমাত্বা নবেদ 

যস্তাতা শরীরং য আত্মানমন্তরে যময়তি সবৈ আত্মাইস্তর্যামামৃতঃ,৮ 

“যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্,*, “যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং নবেদ”, “অন্তঃগ্রবিষ্টঃ 

শান্তা জনানাং সর্বাত্া” | 

তিন স্থত্রের বিচার করিয়! শস্করাচার্ধ্য ও রামানজ কাশক্কৎন্নের দোহাই 
দিয়া, আপন আপন মত স্থাপিত করিলেন। ' এখন চৈতন্ত-সম্প্রদায়ী 
ভাষ্যকার কোথায়? বলা হয় নাই,-_শস্বরাচার্ধ্য এই তিন স্ুত্রের প্রকরণ 

_ অনুসারে অন্ত অর্থও করিয়াছেন। 
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মৈত্রেরী সংবাদে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে,_“মহতূতমনস্তমপারং 
বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তানোবান্থবিনশ্ততি ন প্রেত 
সুংজ্ঞান্তি” | “ভূতেত্যঃ সমু্খায়”-_ভূতসমূহ হইতে সমুখান_-একথা কেবল 
বিজ্ঞানাত্মারই হইতে পারে, পরমাম্মার নহে। 

এই পূর্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য বাাসদেব তিন জন খষির মত দেখাই- 

'তেছেন। প্রতোকেরই মতে বিজ্ঞানাত্মাকে পরমাত্ম! বল! চলে। 

শঙ্করাচাধ্যের এই ব্যাখ্যায় এই তিন খধির পরম্পর বিরোধ বিচারের 

অবশ্তাকতা হয় না। এই বলিয়! বলগেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় রণে ভঙ্গ 

'দিলেন। 

আমরা ক্ষীণ বুদ্ধির ক্ষীণ আলোকে, মহা প্রভূ চৈতন্তাদ্দেবের চরণকমল 
ধ্যান করিয়া, এ তিন সুত্রে ত্তাহার মত স্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইব। 



কাশকৎস্__চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত । 

বোধায়ন খষি-প্রবন্তিত শারীরক হ্যত্রের ভাষ্য সনাতন কাল হইতে 
প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্য্যও সেই ভাষ্ের অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

: 'কেবল মাত্র নিজমত স্থাপনের জন্ত যেখানে অন্তর ব্যাখ্যার প্রয়োজন 

হুইয়াছে, সেখানে তাহাই করিয়াছেন। এ জন্য মোটামুটি শঙ্করাচার্য্য ও 

রামানুজ স্বামীর ভাষ্য, যেখানে মতভেদ নাই সেখানে এক | মধবাচার্যের 

ভাব) সম্পূর্ণ শ্বতন্্। আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি 

সকলে শঙ্করাচার্যের টীকার অন্ুপরণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণও 

'মোটামুটি সেই পথের পথিক হ্ইয়াছেন। অতএব বোঁধায়ন-প্রবর্তিত 

সনাতন মুল-ভিত্তি একরূপ বজায় আছে। সেই মূল-ভিত্তি না থাকিলে, 

'ব্যাসের সুত্র লইয়া যে গণ্ডগোল হইত, তাহার অনুমান করাও হুঃসাধ্য | 

চৈতন্ঠদেবও, সুত্রের ভাষ্য করিতে হইলে, মুলভিত্তি ছাড়িতেন না। 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি । 

কোন্ আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য__জীবাত্মা না 

'পরমাত্বা ? উত্তর,_-পরমাত্মা | 

জীবাস্মা নহে পরমাত্মা,--ইহার কারণ কি? আশ্মরথ্য বলেম,__ 

“প্রতিজ্ঞ! সিদ্ধেলিক্গম্”। “আত্মনি বিজ্ঞাতে সব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভরতীদং 

সর্ধং ঘদয়মায্মা”--আত্মা বিজ্ঞাত হইলে, “ইদং সর্ব, বিজ্ঞাত হয়। “ইদং 
'দর্ববং যাহা, তাহাই আত্মা । এই প্রস্তিজ্ঞাবাক্যে আত্মার লিঙ্গ বা চিন্ত 

ধদেগুয়া রহিয়াছে । যাহাকে জানিলে, প্রত্যেক আত্মাকে জান! ঘায়,---সেই 

ক্জাত্মা দ্রষ্টব্য । সে ফিলপে সম্ভব হয়? বদি প্রত্যেক আত্মা পরমাস্থাত 



৯৬ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

ংশ হয়, তবেই পরমাত্মাকে জানিলে তাতার সকল অংশকে জানা যায় ॥ 
ংশ-অংশী-রূপে জীবাত্মা-পরমাত্মা এক। সেই জন্য--“আত্মা বা অরে 

্টব্ঃ£”__এই শ্রুতিতে জীবাত্মারাচক শবদ্বারা পরমাত্মাকে বুরিতে হইবে। 
_ অবশ্ত একথা স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাত্বা পরমাত্মার অংশ। 
চৈতন্তের অংশ নাই সত্য $. কিন্কুঈশ্বরের শক্তিও সত্য. হাহা কিছু আছে 
ঈশ্বরের শক্তি'্রচিত। এজন্য ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে । ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কিছু নাই। .. য়াহা,রিছু আছে-সক্লই ঈশ্বর. : রঃ 
 শব্ষির তারতম্য অনুসারে, ঈশ্বর: রা: মায়ার নন 

ঈশ্বরের পরাশক্তি । "জীবের ক্ষেত্রজ্ত-শক্কি-_ ক্ষেত্র-পরিচ্ছিন্ন 
ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্বময় অপ্রাকত দেহে. ইচ্ছাশক্তি, কর্তৃক অংশ হয়) 

রি অংশ আরাগ্র-শতভাগের ন্যায় সুক্স ..সেই অংশে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত 
| সেই অংশ ঈশ্বরের রীজ-দ্বরূপ। সেই বীজ প্ররুতির ক্ষেত্রে 

রে রর ক্রমশঃ, প্রস্ফুটিত হয়। সেই বীজ প্রথমে গর্ভাবস্থায় থাকে । 
পরে প্রহ্ত' ছইয়া, নানা যোনি ভ্রমণ করে। . পরে মনুষ্য জম্মলাভ করিয়! 

: কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বলে, পিতার অনুরূপ হয়। “মম. যোনিম হত্রহ্ধ 
তন্মিন্ গর্ভং দধামযহম্।” “অহং বীজপ্রদং পিতা । “মমৈবাংশো 
জীবলোকে. জীবভূতঃ সনাতনঃ।” “প্ররুতিং বিদ্ধি মে পরাং1 জীবভূতাং 
মহাবাহো! |” 

১শ্রুতিতে ও.রহিয়াছে--“্যথা স্দীপ্তাৎ পাবকাবিসফুলিঙাঃ 1.0, 
কিন্তু সেই.অংশবাচক জীব. শবকে পরমাত্মবাচক বলা ধৃষ্টতা । জীব ও 

ঈশ্বরে বস্তুত) অভেদ থাকিলেও 'ভেদ আছে। মায়াধীল' বিজ্ঞানাত্বাকে 
মায়াধীশ-পরাঙ্গাত্মা বলা কিছুতেই সঙ্গত হয়-না। 
- অত্র ওঁডুলোমি. খষি বলেন,--“ওৎক্র মিষ্যত: এবস্তারাৎ।” জীব, 

যদিও ...পরিচ্ছিন্ন' ও মায়াধীন-স-তথাপ্রি সংস্কার সবার "ও ভ্ঞানবধ্যানাদিত 



কাশকৎন-_-চৈতন্দেবের সিদ্ধান্ত | ৯৭ 

সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্প্রসন্ন হইয়া জীব উৎক্রমণ করিলে, সে বাস্তবিক . 

ব্হ্মই হয় । 

অবশ্ঠ এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় যে, উপাসনাদ্ি দ্বারা বন্ধ- 

জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার সীম! অতিক্রম করিতে পারে । কিন্তু তথাপি সে 

ঈশ্বরের রাজাতূক্ত থাকে, এবং যদিও ঈশ্বরের তুল্য শ্বর্ধ্য লাভ করে, তথাপি 
স্ষ্টি, স্থিতি, লয়,__-এই তিন ত্ীশ্বরিক কার্যে তাহার অধিকার হয় না । 

“দৈবী হোষা গুণমরী মম মায়! ছুরত্যয়া | 

মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥% 

তে এতাং মায়াং তরস্তি। কিন্তু শ্রীকুষ্ণ ইহা বলেন না যে, তাহার 

আমার স্বরূপ ধারণ করে। 

আর যদি বল__নিগুণ ব্রন্ষের ধ্যানদ্বার৷ উৎক্রমণ,- অর্থাৎ মৃত্যুর পর, 

“ত্রহ্মবিৎ ত্রদ্মৈব ভবতি,৮ তাহার উত্তর এই যে,_শ্রুতিতে তাহাদের সম্বন্ধে 
বলিতেছেন যে,_-“ন তেষাং প্রাণ! উত্ক্রামস্তি”-_সেই সকল বিদ্বানের প্রাণ 

উৎক্তান্ত হয় না । 

জীব ব্রঙ্গে পরিণত হইতে পারে, এই বলির যে বিজ্ঞানাত্মবাচক 

শব্দকে পরমাত্মা বলিবে, তাহ। সঙ্গত হয় না । যখন পরিণত হইল, তখন ত 

ব্রহ্মই হইল । 

এই জন্ত কাশরৃৎন্ন খধি বলিতেছেন-_-“অবস্থিতেঃ৮। 

পরমাত্ম। জীবাত্মাতে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন । 

"ছ্বাবেব স্থুপর্ণা সযুজা৷ সখায়ৌ”-_-দেহসংঘাত মধ্যে নিত্য অবস্থিতি 
করিতেছেন। বিজ্ঞানাত্মায় পরমাত্মা এরূপভাবে অবস্থিত যে,__-শববণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবল পরমাত্মারই দর্শন হয়। দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ 

বিবর্তজ্ঞানের লোপ হইলে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা কেবলমাত্র 

পরমাত্মা জনুভূত হন্। দেহাদিজ্ঞান না থাকিলে, অংশজ্ঞানের লোপ 
৭ . 



৯৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

হয়। তখন অংশী-_-ধিনি অংশে নিত্য অবস্থিত_ন্বরং প্রকাশিত হন-_ 
“বাসুদেবঃ সর্ববং” | | 

এই নিত্য অবস্থিতির জন্য, জীবাত্মদর্শনে কেবল পরমাত্মদর্শনই হয়, 
এবং জীবাত্মশব ও অধিষ্ঠাত৷ পরমাস্মায় প্রযুজ্য । 

সকল আত্মাতেই পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই'জন্ঠ আত্ম 

শবে মৈত্রেরী শ্রুতিতে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। 

অতি সম্কৃচিতচিত্তে, চকিতহৃদরে, ত্রিস্ত্রীর সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতগ্ঠদেবের 

শিক্ষান্থুদারে উপস্থিত করিলাম । পাঠকবগ, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। 

এখন এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শঙ্করাচাধ্য ও যা স্বামীর কটাক্ষ 

পর্ধ্যালোচন করিব। 

প্রথমতঃ শঙ্করাচাধ্য। 
১। পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্মভাবে অবস্থান করেন। “অনেন জীবেনাত্ব- 

নানুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি”__এই ব্রাহ্মণ বাক্য তাহার প্রমাণ। 

কিন্তু এই ব্রাঙ্মণ বাক্যে “অন্ুপ্রবিশ্ত” শব আছে, এবং “জীবেন 
আত্মন।” অনুপ্রবেশ । পরমা! জাবাত্বরূপে ঘটে ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন । 

ব্রাহ্মণের এই অথই স্বাভাবিক। ইহাতে জীবাত্মার স্বত্থতা নাই এ কথ! 
বল! হয় নাই! 

দবিতীর মন্্র্ণ__পসর্ধাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো৷ নামানি কৃত্বাভিবদন্ 

যদান্তে।” আননগার এই মন্ত্র্ণের এইরূপ অর্থ করেন-_“দর্ববাণি 
রূপাণি কার্যাণি বিচিত্য ্ষ্টা তেষাং নামানি চ কৃত্বা তেষু বৃদধযাদিযু প্রবিশ্ত 
অভিবদনাদ্িকং কুর্ববন্ যে| বর্ততে।” পরমাস্মা সর্বত্র অবস্থিত । তিনি 
দ্ধাদিতে প্রবেশ করিবেন, সে কিরূপ কথা? জীবরূপে অবস্ত তিনি 
প্রবেশ করিতে পারেন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণে এই কথাই বলা হইয়াছে। 
২1. জীবের পৃথক্ হৃষ্টি-_তৃতাদির স্তায় শ্রুতিতে. কথিত নাই.। 



বলুন ০০৩2৩) নস শহাতি। টি 

শ্লতিতে এমন কিছু নাই যাহাতে পরমাস্মার বিকাররূপ জীব স্বতন্্. পদার্থ 

এরূপ অবধারিত হইতে পারে। | | 

জীবের স্থষ্টি কথিত নাই । কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবের স্থষ্টি হয় নাই। 

জীবপ্রবাহ অনাদি । 

জীব যে স্বতন্ব পদার্থ, তাহার অনেক শ্রুতি মাছে । গীতার ছ্ভগবান্ 

শ্রীকৃষ্ণও জীবপ্ররূতির কথ। বলিন্াথেন। 

৩। কাশকুতন্ের মত এই বে, অবিক্লত পরমেশ্বরই জাব। 
ধা 

তবে “অবস্থিতি" কথার তাতপর্ধ্য কি? এক পনার্থ অন্ত পদার্থে 

অবস্থিতি করে। | 

৪। ভেদাভেদ, ভেদ ও অভেদ, এ তিনের মধ্যে অভেদই শ্রুতি- 

সম্মত। “তত্বমনি” মহাবাক্য ইহার প্রমাণ | “তন্বমসি” মহাবাক্য হইলেও 

তাহার অর্থ লক্ষণা লইর।; নে অর্থ সন্ধন্ধেও মতভেদ আছে। 

প্রণবই সকল বেদের বীজ। ইহ! সব্ববাদিসম্মত। প্রণবে ব্যষ্টি ও 

সমষ্টি অবস্থাত্রয়ে নিঃশ্বাসের স্তার নিত্য উদ্ৃত ও নিত্য তিরোহিত হঈতেছে। 

যদি প্রণব সত্য হর, তাহা! হইলে, “অ” এ” “ম'_তিনই সত্য। আর যদি 

“অ+ উি” মি” সত্য হর, তাহা হইলে বাষ্টি, সমষ্টি ছুই সত্য । বাষ্টি, সমষ্টি 

ছুই সত্য হইলেও প্রণবরূপে সকলই এক। পগুকারমাত্রং সচরাচরং 

জগৎং।” অভেদ সত্য বটে। কিন্তু সে অভেদ প্রণবের সহিত, দে অভেদ 

ব্রন্মের সহিত; কারণ সকলই ব্র্ম। জীব-কল্পিত, জগৎ-কল্পিত ব্রহ্মমাত্র 

বস্তৃতে কেবল বিবর্ক মাত্র। এরূপ অভেদ শ্রুতি বাক্যে নাই। 

“তত্বমসি” মহাবাকা প্রণবের সহিত মিলিত করিয়া অর্থ করিতে 
হইবে। | .. 

৫। বিকারাত্মক জীব আপন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে, কে আর 

অমৃতত্ব লাভ করিবে? 



১৩০ প্রীপরীচৈতন্তয কথা | 

জীবের যদি সত্বাই না থাকে, জীব যদি কাল্পনিক হয়ঃ তাহা হইলে কে 

অমৃতত্ব লাভ করিবে? 

৬। জীবের নাম ও রূপ উপাধিগত | 

এ কথা চৈতন্তদেবও স্বীকার করেন । 

এই কল যুক্তিদ্বার। বিজ্ঞানাত্! ও পরমাত্মার ভেদ পারমাথিক নহে__ 
এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হয় । 

দেখান হইরাছে, এ সকলু যুক্তি অথগ্তনীয় নহে । 

৮। “সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্”__স্থটির পুর্বে তিনি 

এক ছিলেন--একথা সকলেই স্বীকার করেন । 

“আন্মৈবেদং সর্বম্”__“ত্রদ্ষোবেদং সর্বম্”_উিদং সব্বং যদয়মাত্মা |” 

একথা সকলেই স্বীকার করেন । উহা দ্বারা কল্পিত ভেদ প্রমাণ হয় না 

“নান্টোহতোহস্তি দ্র্টা”_ উা'ও সত্য | 

প্বাস্থুদেবঃ সব্বম্”, “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি”, “সমং সব্বেষু ভূতেযু 

তিষ্ঠন্তং ৮ ধাহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বলিবেন যে, 

গীতার বাক্য কাল্পনিক ভেদের প্রমাণ বলিতে শঙ্করাচার্যের কোন অধিকার 

নাউ | | 

| ভেদদর্শনের অপবাদ বাকা-_“অন্তোসাবন্যোইহমন্ত্ীতি ন স বেদ 
যথা পশ্ুঃ৮, “মুতোঃ স মুত্াামাপ্োতি ইহ নানেব পশ্ঠতি।” এ সকল 

বাকা দুই পক্ষেই সম্ভব ।. 

সকলই ঈশ্বর । ঈশ্বরেরই অংশ। “একাংশেন স্ভিতং জগৎ।” 

আমি ঈশ্বর হইতে ম্বতত্্ব_-আমি অন্ত, ঈশ্বর অন্য-_সকল পুরুষই 

ভিন্ন ভিয্ন_-এইরূপ জ্ঞানই মৃত্যুর কারণ। ঈশ্বরের অংশ-_এইরপ জ্ঞান 
অমৃতত্বের কারণ। সেই অংশক্ঞান পরিত্যাগ করিলে সকলই মৃত্যারূপ। 

১০। আত্মা বিকারশূন্ত । “আত্মাংজরোইমুতোইভঞে ব্রচ্গ |” 



কাশকতন-_চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত । ১০১ 

পূর্বেই বলিয়াছি, চৈতন্তদেবের মতে দেহেঙ্ছিয়াদি আত্মার উপাধি । 

“দেহে আত্মজ্ঞান এই বিবর্তের স্থান।” দেহ বিকারী। আত্মা বিকার- 

শূন্য | এ বিষয়ে শঙ্করের রহিত চৈতন্তদেবের মতভেদ নাই । 

১২। ভেদ কল্পিত না হইলে, মুমুক্ষুর নিরপবাদ জ্ঞান হয় না ও তাস্থার 

অর্থও সুনিশ্চিত হয় না। 

এই কথা শঙ্করাচার্যয বলেন, এবং এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্রুতিরও 

উল্লেখ করেন-_-“তত্র কে! মোহ্ঃ কঃ শোক একত্বমন্তুপস্ততঃ 1” গীতাতে 

স্কিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহা ও উদাহরণ স্বরূপ বলেন। 

“বেদান্ত-বিজ্ঞানন্নিশ্চিতার্থ: 1” যদি ভেদজ্ঞানই থাকিল, তাহ! হইলে 

স্থনিশ্চিত অর্থ কিঙপে হইল । 

যদি এই নানাত্বের মধ্যে এক ঈশ্বরের অনুভব করা যার, তাহা হইলে 

কি নিরপবাদ বিজ্ঞান হয় না? “দ্বিতীয়া বৈ ভয়ং ভবতি”-অবশ্ত এ 

কথ! সকলে স্বীকার করে । সকলই ঈশ্বর,__-এ জ্ঞান হইলে, দ্বিতীয়ের 

জ্ঞান কোথায় থাকিল? যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই ঈশ্বর এই 

এক জ্ঞান, এবং যাহ। কিছু দেখিতেছি, সব মিথ্যা--এ অন্য জ্ঞান । 

জগত যদ মিথা। হর, জীব যদি মিথ্য। হয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, যদি 

না থাকে, তবে বৃদ্ধদেবের শূন্যবাদ কি দোষ করিল? সৎ, চিৎ, আননের 

তাৎপর্য কি? কি লইয়৷ আনন্দ? কিসের জ্ঞান? জীবের স্বরূপে 

অবস্থিত্ির অর্থ কি? মুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতির নাম যদি তাহার ব্রহ্ম 

সমুদ্রে অন্তি-লোপ, তাহ! হইলে মুমুক্ষুর কি এল, গেল? মুমুক্ষুর 

_ নিরপবাদ জ্ঞানের নাম কি জ্ঞানাভীব ? তাহার স্তুনিশ্চিত অর্থের তাৎপর্য্য 

কি অর্থাভাব ? যেখানে জীব নাই জগৎ নাই, সেখানে জ্ঞানই বা কি, 

অর্থই বাকি? ্ | 

নিগুণ ব্রন্গে মুমুক্ষুর লাযুজ্য মুক্তি হইতে পারে না, এ কথা জ্জমরা 



১৪২ শ্রীশ্ীচৈতন্ত কথা । 

বলি না। নিগু ব্রহ্গে যুমুক্ষুর স্বরূপে অবস্থিতি সম্ভব। তবে ইহা দ্বারা 
এ কথা প্রতিপন্ন হয় না যে, সগুণ ব্রহ্ম নাই, জগৎ নাই, জীব নাই,_-এ 

সকল কেবল মিথ্য। কল্পনা । নিগুণ বন্ধ গুণ, ব্রন্মেরই বিশেষ হীন ভাব। 

ইহাই চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত । তিনি নিগুণ ব্রন্মের অস্বীকার করেন না। 

কিন্তু সগুণ ব্রহ্গও স্বীকার করেন। তিনি ভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু 

' সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে ভেদ ব্রন্ধাক্ক- ব্রহ্দগ হইতে ভিন্ন নহে । তিনি 

ভেদ কল্পিত-_-.এ কথা স্বীকার করেন না। 

এই মাত্র চৈতন্তদেবে ও শঙ্করাচার্য্যে ভেদ । 

১৩। ভেদবাদীর মোক্ষকাধ্য ও অনিত্য । 

যাহ কাধ্য তাহা অনিত্য স্বীকার করি । 

কিন্তু মোক্ষ নিত্য হউক অনিত্য হউক, চৈতগ্ঠদেবের শিক্ষা-অনুসারে 

মোক্ষ অতীব তুচ্ছ পদার্থ । 

ভেদ-মঙ্গীকার মোক্ষের জন্ত নহে- _সেবার জন্ঠ । জগতের সেবা এবং 

সে সেবা দ্বারা জগতে ঈশ্বরের সেবা । যে সেবক নহে, যে সেবক হইতে 

চাহে না, সে অনিত্য “মাক্ষলাভ করুক, বা নিত্য নির্বাণমুক্তিলাভ করুক-_ 

জগতের পক্ষে একই কথ! । সেবকের ভেদপ্রবাহ নিত্য, সে কোন শরীরে, 
বা কোন অধিকারে নিত্যসেবা' করিতে পারিবে। 

দ্বিতীয়তঃ রামানুজাচার্ধ্য | 
১। কৃর্ধযকিরণ যেরূপ হুর্য্য হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হঈতে 

যদি জীব উদ্ভূত হয়, তাা হইলে বিষম স্বষ্টি হইতে পারে না। 

ইহার উত্তর এই যে__আদি স্ষ্টির কথা বলা হয় না। জীবস্থৃ্টি 

অনাদি। রামান্জ এ কথা স্বীকার করেন। প্রলয়ে যদিও জীব সকল 

পুরুষে মিলিত হয়, যদিও প্ররূতি অবারুত অবস্থায় পরিণত হয়, তথাপি 

জীবের সংস্কার অব্ারুত প্রকৃতিতে বীজন্বর্ূপ থাকে এবং সেই সংস্কারগত 



কাশকুত্ম-_চৈতন্ঠা দবের সিদ্ধান্ত । ১০৩ 

চৈতন্ত প্রস্থপ্তভাবে শ্রশ্বরিক চৈতন্তের সহিত মিলিত হইলেও, স্থষ্টিকালে, 

স্কার পরিচ্ছন্ন হয়। যেমন স্ুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য থাকে না, 

তথাপি সংস্কারবশতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানের তারতম্য হয়। প্রলয়ের অদ্য 

জ্ঞান, সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন জ্ঞান হয়। এইজন্যই বিষম স্থ্টি। ভেদাভেদ- 

মতে বিষম সৃষ্টির বাধ হয় ন!। 

২। জীব যদি. ব্রন্দের কার্য হয়, তাহা হইলে মুক্তি-অবস্থায় জীব 

ব্রন্মে লীন হইবে । বিনাশরূপী মোক্ষে কি লাভ? 

জীব অবশ্ঠ ব্রন্মের কার্য, এবং জীব ত্রন্গে লীন হইতেও পারে। 

তবে মুক্তিলাভ করিলেই যে জীব লীন হইবে এমন নহে। সাষুজ্য মুক্তি 

ভক্ত ও জ্ঞানীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ইচ্ছ। করে না, তাহার 

সাযুজ্য হয় না। যে ইচ্ছা করে তাহার হইতে পারে। 

৩। শঙ্করাচার্য্যের অপারমার্থিক বা কাল্পনিক ভেদ সম্বন্ধে রামানুজ 

যাহ! বলিয়াছেন, চৈতন্ঠদেব সে যুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন। 
৪। রামানুজের সিদ্ধান্ত, জীব, চিৎ বা আত্মা ত্তর্যামী পরমেশ্বরের 

শরীর। 

শরীর শরীরী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। শরীর কখনও শরীরীর সহিত 

এক হইতে পারে না । “নগ্যঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছস্তি” হইতে পারে না । . 

দমুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিশ্ফুলিঙ্গাঃ” হইতে পারে না। শরীর ও শরীরীর 

সম্বন্ধে তত্বমসি বল! চলে না। 

*“অহং বীজপ্রদঃ পিতা”--ভগবানের বীজ কি ভগবানের 

শরীর মাত্র ? 

আমাদের শেষ অবস্থা, আমাদের নিদান, আমাদের চরম কি, ভগবানের 

শরীর মাত্র ? 

শরীরে আবার নিজত্ব কি? শরীরের আবার সত্ব! কি? 



১২৪ | রীপ্রীটৈতন্ত কথা। 

রামান্তুজের সিন্ধান্ত রামান্ুজের কাছে থাকুক | মন্নুষ্যের অভিমান 

আছে। সেই অভিমানের বস্তায় রামান্ুজের সিদ্ধান্ত একবারে ভাসিয়া 

যাউক। শ্রুতি, ন্থৃতি_ অক্ষুন থাকুক। তাহারা একবাক্যে রামানুজের 

সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিবে । 

পণ্ডিতবর সার্ভৌম ভট্টাচার্য, সন্যাপি-শ্রেষ্ট প্রকাশানন্দ, তোমরা 

যদি বন্সত্রের ভাষা করিয়া! যাইতে, তাহ! হইলে চৈতন্তের চরম সিদ্ধান্তে 

এতদ্দিন জগৎ আলোকিত হইত। কিংবা যদি ছয় গোস্বামীর মধ্যে 

এরুজন এ বিষয়ে ধ্যান দিতেন, তাহ হইলে জ্ঞানের ভাণ্ডার সপ্পূর্ণ হইত । 



বক্ষসুত্র ৷ 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 

পরিণাম ও অ্বৈতবাদ | 
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প্রথম অখিকরণ--১-২ সুত্র 

খ্য-স্থৃতি অবলম্বন করিতে হইলে অন্ত স্থৃতি ত্যাগ করিতে হয়। 

: দ্বিতীয় অধিকরণ-___৩য় সুত্র 

সেইরূপ যোগ-স্বৃতি অবলম্বন করিলেও অন্ত স্বৃতির সহিত বিরোধ 

হয়,। তাৎপর্য কেবল প্রধান বলিয়! ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব 

লইয়া | 



১০৬ শ্রীশ্রীটৈতন্ত কথা। 

তৃতীয় অধিকরণ-_-৪-১১ সূত্র 
ধর্মমজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ 

ধর্ম সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কেবল শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে পারা যায়। কিন্ত 

 ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কেবলমাত্র শ্রুতির দোহাই মানিৰ কেন? গোটাকতক 

উপনিষদ্বাক্য উদ্ধত করিয় সাংখ্যবাদীকে নিরম্ত করিল। কিন্তু যুক্তি ত 

হার মানিল না। ব্রহ্ষত কেবল শ্রোতবা নয়, মন্তব্যও বটে। এখন বর্গ 

হ/ল চেতন পদার্থ। জগত হ'ল জড় পদার্থ। এই বৈলক্ষণা থাকিতে ব্রহ্ম 

কিরূপে জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে? আর তোমার শ্রুতিতেও 

জগৎকে জড় বলে। | 

“ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ”__চতুর্থ সুত্র । 

পঞ্চম সুত্রের সচনায়, শঙ্করাচাধ্য সনাতন ধর্মের এক মহৎ সত্যের উল্লেখ 

 ক্রিতেছেন। ভাব্যকারের ভাষায় আমি সেই সত্য পাঠকগণের সম্ধুথে 
উপস্থিত করিব। 

- “ক্রত্যা জগতশ্চেতনপ্রক্কতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনং 

ইত্যবগমিষ্যামি প্রকৃতিরপন্ত বিকারেহম্বয়দর্শনাৎ |” 

বেদদ্বারায় জানা যায় যে, জগৎ চেতন-প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট এবং প্রকৃতির 

রূপ, সেই প্রকৃতির বিকারে দেখা যায়। এইজন্য সমস্ত জগৎ চৈতন্তময়। 
“অবিভাবনং তু চৈতন্তস্ত পরিণামবিশেষাৎ ভবিষ্যতি।” 

তবে যে, কোন পদার্থে চৈতন্তের বিভাবন অর্থাৎ স্ফুপ্তি হয় না, সে 

কেবল কোন পরিণামবিশেষের জন্য; অর্থাৎ জড় পদার্থের এরূপ 
প্রাকৃতিক পরিণাম যে, সেই পরিণামের জন্য চেতনতা৷ প্রকট হইতে 

পারে না। | রত 

দ্যথা স্পষ্টচৈতন্যানাং অপি আত্মনাং স্থাপমৃচ্ছাগ্যবস্থান্থ: চৈতন্তং ন 

. ব্ভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্তং ন বিভাবয়িষাতে।” 



পরিণাম ও অদ্বৈতবাদ। ১০৭ 

যাহারা স্পঈটৈতন্, যেমন মনুষ্যাদ্ি, তাহাদেরও চৈতন্ত নিদ্র! কিংবা 

ূচ্ছা৷ আদি অবস্থায় অপ্রকট হয়। সেইরূপ কাষ্ঠ ও লোষ্র আদি পদার্থেরও 
সৈতন্ত অপ্রকট থাকে । 

“অন্তঃকরণান্তপরিণামত্তাৎ সতোহপি চৈতন্স্ত অন্ুপলব্ধিঃ৮__ 

আনন্দগিরি। 

অন্তঃকরণ দ্বারা চৈতন্ঠের উপলব্ধ হর । যেখানে অন্তঃকরণ পরিণাম 

থাকে না, সেখানে চৈতন্তের উপলব্ধি হইতে পারে না। জড়পদার্থে 

অন্তঃকরণ নাই, এইজন্ত চৈতন্যর উপলব্ধি হইতে পারে ন|। 

এ কথ| সত্য হইলেও ইহা বল! চলে যে, ব্রহ্গ শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ। শুদ্ধ 

পদার্থ হইতে অশ্তদ্ধ পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? আর যদিও 

শ্ঁতিতে পৃথিবী আদিকে চেতন বলা হইরাছে, তথাপি “অভিমানী” শবের 

বাবহার আছে; যেমন “পৃথিব্যভিমানিনা দেরতা”, “আকাশাভিমাঁনিনী। 

দেবতা |” 

“অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষাঙ্গুগতিভ্যাম্”__ পঞ্চম সুত্র । 

কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন-_“দৃশ্ততে তু” 

পুর্ববপক্ষী থে বলে এক স্বভাবের কারণ হইতে অন্য স্বভাবের কারণ 

উদ্ৃত হইতে পারে না, দে কথা প্রামাণিক নহে।. কারণ দেখিতে পাওয়া. 

যায় যে, চেতন মন্থুষোর শরীর হইতে অচেতন কেশ-নখাদির উদ্ভব হয়, 

এবং অচেতন গোমর হইতে চেতন বুশ্চিকাির শরীর নির্মিত হয়। কারণ 

ও কাধ্য কথনও এক রূপ হয় না, তবে কোন না কোন সাম্য থাকে । 

সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতে অস্তিত্ব বা সত্তার সমানতা আছে । 

আর এক কথা দৃষ্ট পদার্থের উদাহরণ রূপাদিশূল্ট ত্রচ্ছে চি প্রয়োগ 
কর! যাইতে পারে ? | 

ব্রহ্ম মস্তব্য বটে। তাই বলিয়া যে কোন তর্ক তোমার বুদ্ধিতে আসে, 



১০৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ত রথ|। 

সেই তর্ক মন্ুপারে ব্রন্ষের মনন অভিপ্রেত নহে। ত্রদ্ষের ।মনন শাস্ত্র 

, অন্ুারে মনন । 

আর যদি বল, শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জগতের কারণ হইলে, বেদান্তীকে মানিতে 

হইবে যে, স্ষ্টির পুর্বে অশুদ্ধ জগৎ ছিল না। কিন্তু বেদান্তের মতে 

কার্য সৎ। সংকার্ষ্যবাদী বেদান্তা কিরূপে বলিবে যে, সৃষ্টির পৃব্বে জগৎ 
ছিল না। - 

“অনদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ”__সপ্তম সুত্র। 

কাধ্য সর্বদাই কারণাত্মক। উৎপত্তির পুব্বে যদি কারণ থাকে ত 

কার্য্য থাকিবে না কেন? পূর্ববপক্ষী এ কথ৷ বলিতে পারেন যে, 

“অপীতৌ তত্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্”__অষ্টম স্ত্র। 
. প্রপয়কালে অশুদ্ধ জগৎ ব্রদ্ে লীন হইলে, জগতের অশুদ্ধ ব্রদ্মে অর্পিত 
হয়। দ্বিতীরতঃ, প্রলয়ে অশুদ্ধির দি নাশ হয়, তাহা হইলে পুনরায় 

জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? তৃতারতঃ, মুক্ত জীবের ও পুনরুদ্তব 

হইতে পারে? চতুর্থতঃ, আর যদি ॥বল প্রলয়কালেও জগৎ ব্রহ্ম তইতে 

স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে প্রলয় কিরূপে হইল ? 

'নতু দৃষ্টান্তাভাবাৎ”_-নবম স্থত্র। 
বেদান্ত বাকোর দৃষ্টান্ত আছে।' পূর্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত নাই। 
১। ঘটাদি নষ্ট হইলে মৃত্তিক! ঘটাদির সন্ধীর্ণতা দোষে দুষিত হর না। 

স্বর্ণ অলঙ্কার নষ্ট হইলে স্বর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে । 
- আর কাধ্য দোষে যদি কারণ দূষিত হয়, তাহা হইলে স্থষ্টি, স্থিতি, 

লয়-_তিন অবস্থাতেই কারণ' দূষিত হইবে । কেবল প্রলয় অবস্থাতে কেন 

দুষিত হইবে ? কাধ্য কারণের একত। ত সকল অবস্থাতেই আছে। : 
_.. এঠ ত গেল ব্যাসদেবের সৃত্র অনুযায়ী দৃষ্টান্ত । এই ত গেল সংকার্যা- 

বাদের দৃষ্টান্ত। এই ত গেল পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত । এইজন্য যেখানে 



পরিণাম ও অদ্বৈতবাদ | ১০৯ 

পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, নেখানে শঙ্করাচার্ধা কিছুই বলেন নাই। 

তিনি ব্যাসদেবের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ভাষ্যকার ভাল 

রূপেই জানিতেন, ব্যাসের সিদ্ধান্ত, পরিণাম | .কিন্তু তাহার নিজের সিদ্ধান্ত 

বিবর্ত। এইজন্ঠ তিনি পরিণামবাদের কথা স্বয়ং অনেকন্থলেই লিখিয়া 

গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধো বিবর্তবাদ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

যেখানে ব্যাসন্ত্রের প্ুরিণামবাদ ভিন্ন অন্ত অর্থ হইতে পারে ন!, সেখানে 

তিনি কোনরূপ হঠত! দেখান্ নাই । কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই অর্থ করা 

যায়, সেখানে তিনি বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন এবং রামান্ুজ পরিণাম- 

বাদ অবলম্বন করিয়াছেন । 

এই স্থাত্রের আন্ুপুব্বিক প্রসঙ্গে, পরিণামবাদ অভিপ্রেত, এইজন) 

শঙ্গরাচার্যা অতি সাবধনতার সহিত বিবর্তবাদের উল্লেখ করিতেছেন । 

যে মত অন্ুপারে কি স্থৃষ্টি কি স্থিতি উভয় কালেই কার্য ও কার্য্যের 

ধর্ম সকল অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত, ঘে মত অনুসারে কার্যের সহিত 

কারণের সংসর্গ নাই, যে মত অনুসারে গ্রালয়কালেও কার্য্যের সংসর্গ নাই, 
সেই মত অনুসারে এই অপর দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে। স্বয়ং 

ধত্দরজালিক ইন্ত্রজাল-মায়! বিস্তারিত করিয়া তিনকালেও সেই মায়া দ্বারা 

সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমাত্মাও সংসার-মায়াদার৷ সংস্পৃষ্ট হন্ না। 

কারণ, মায়া অবস্ত। স্বপরদরষ্টা জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্নদর্শনরূপ মায়াদারা সংস্পৃষ্ট 

হয় না; সেইরূপ জাগ্রত, স্বপ্ন ও'ন্যুণ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী পরমাত্া 

তিন অবস্থার বাভিচার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। পরমাত্মার অবস্থাত্রয়ে আত্ম- 
কর্তৃক অবভাসন কেবলমাত্র মায়া; যেমন রজ্জুর সর্পাদিভাবে অবভাস। 
বেদাস্তার্থ সম্প্রদায়বেত্ব। গৌড়পাদ আচার্য্য এ বিষয়ে বলিয়াছেন, 

অনাদিমায়া সুপ্তো দা জীবঃ প্রবৃধযতে। 

অজমনিন্ত্রমস্বপ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ 



না পপ্রীচৈত কথা । 

ব্যাসের সুত্রে পরিণামবাদ থাকিলেও, পরম্পরাগত ছু সাম্প্রদায়িক 

বোস্তার্থ প্রচলিত ছিল। এক বোধায়নাদিক্রমে পরিণামবাদ, এক 
গৌড়পাদাদিক্রমে বিবর্তৃবাদ। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্যের পরম গুরু । তীহার 
পুর্বে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু গৌড়পাদের অদ্বৈত 

জীবের অন্ুভবাত্মক অদ্বৈত। কোন জীব সাধনবলে মাগার সীম! অতিক্রম 

করিয়া মুক্তির অবস্থায় জাগরিত হইলে, মায়ার দ্বৈতজ্ঞান অনুভব করে না। 

সে কেবল স্বরূপস্থ হইয়া কেবলমাত্র আত্মাকে অনুভব করে। আত্মাতে 

অবস্থিত হইয়। অদ্বয়, অথণ্ড আনন্দ অনুভব করে। এই আত্মান্ুভবাত্মক 

অদ্বৈতের সঙ্গে জগতের সত্যত্ব কি মিথ্যাত্বের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। 

শঙ্করাচার্ময অনেকস্থলে এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন। 

কিন্তু স্থানে স্থানে এই অদ্বৈতবাদ্দের সীমা অতিক্রম করিয়া জগৎ 

মিথ্যা, জীব মিথ্য। এই সর্বনাশী অদ্বৈতবাদের অবতারণ! করিয়াছেন | 

চৈতন্টদেব জীবের অন্ুভবাত্মক অছৈতবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্মসাধুজা 

বা নিগুণ ব্রহ্মের পহিত একত্ অন্ভব তাহার মতে অসম্ভব নহে, কিন্ত 
প্রার্থনীয় নয়। তবে জীবনাশী, জগৎনাশী অদ্বৈতবাদকে তিনি ভ্রান্ত 

মায়াবাদ বলিয়া উচ্চস্বরে বলিয়াছেন। 

রামান্জের কাছে অন্থৃতবাত্মক অদ্বৈতবাদও ত্রমমূলক। তাহার 

চিৎরূপী জীবের সাযুজ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। শরীর অনন্তকালের তরে 
শরীর থাকিবে এবং শরীরী শরীরী গাকিবেন । 

২। প্রলয়কালের একতা হইতে নানাত্বময় জগৎ কিরূপে উদ্ভূত হইতে 

পারে? দৃষ্টান্ত, সুযুস্তি কাল হইতে জাগ্রৎ অবস্থায় উদ্ভব । 
শঙ্করাচার্ম্যমতে মিথ্যাজ্ঞান ইহার কারণ । 
৩। মুক্তের মিথ্যান্তান থাকে না। এই জন্য তাহার পুনরুৎপত্তি 

হইতে পারে না। 



, পরিণাম ও অদ্বৈতবাদ । ৯১১ | 

৪। প্রলয়কালে জগৎ নষ্ট হয় না_এ কথ! বেদাস্তীরা স্বীকার করেন 
না। এজন্য সে কথার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না । 

“স্বপক্ষদোষাচ্চ”-_ 

খ্যমত সন্বন্ধেও এই সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। সাংখ্য 

ও বেদান্ত-_-এই ছুই মতের মধ্যে এক মত ত অন্রান্ত হইবে । সাংখ্যমত 

্রান্ত পূর্বেই দেখান হুইয়াছে, অতএব বেদাস্তমত অন্ররান্ত। 

রামান্ুজ এই অধিকরণের ভাষ্য করিতে গিয়া! নিজের শরীরবাদ প্রতিপন্ন 

করিতে অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়াছেন । আমরা! সর্ধনাণী বিবর্ত ছাড়িয়া অন্ত 

অংশে শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিব। 



অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ধবনাশী অদ্বৈতবাদ । 
একজন শরদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে বলেন যে, শঙ্করাচার্যোর অদ্বিতবাদ 

আমার প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আর একজন বলেন, আমার ভ্রম 
ঘ্বারা আমি এ মতকে বিকৃত করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন আমি 
শঙ্করাচারধ্যের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইয়াছি। অনেকের ধারণ! আমি 
শঙ্করাচার্য্যের মত বুঝিতে পারি নাই । 

অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্ের প্রতি আমার কোন 
বিদ্বেষ ভাব নাই। অন্ত অভিযোগগুলি সকলই সতা হইতে পারে এবং 
সম্ভবতঃ সতা। 

তবে এই পর্য্যস্ত বলিতে পারি যে, শঙ্করাচার্যের মত সত্য কিনা, সে 
সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই। বলিবার অধিকারও নাউ । ঈশ্বর, 
জগৎ ও জীব মায়ার কল্পনা কিনা, তাহা ঈশ্বরপ্রণোদিত বেদবাক্য দ্বার 
জানিবার উপায় নাই। ঈশ্বর অজ ও অনাদি। জগৎ ও জীবের প্রবাহও 
অনাদি; সেই প্রবাহ যদি মায়াময় হয়, যদি সেই প্রবাহের ঈশিতা মায়াময় 
হয়, তাহার শাস্্রপ্রমাণ অসম্ভব। কারণ যেখানে "শান্ত্রযোনি”্র আসন 
টলমল করে, সেখানে শাস্ত্র কি' করিতে পারে? যদি সপ্ডণ ব্রহ্ম নিগুণ 
্রদ্ের বিবর্তমাত্র হয়, তাহাতে শাস্ত্রের হানি হইতে পারে, ঈশ্বরত্বের 
হানি হইতে পারে, কাল, কর্ম, স্বভাবের হানি হইতে পারে, কার্্যকারণের 
অভাব হইতে পারে, ক্রমোস্তব ও ক্রমলয়ের কল্পনা তিরোহিত হইতে পারে, 
ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, উপাসনার ত্রিপুটি নাশ হইতে পারে, তথাপি জগতের 
সম্পূর্ণ বিবর্ত, জীব ও ঈশ্বরব্যাপী বিবর্ত অসত্য, একথা কেহ বলিতে 
পারে না। 



অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ। ১৯৩ 

অন্থুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচা্য উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন, 
শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাহার একমাত্র 
বলযুক্তি। সেযুক্তি এই যে, জীব ও ঈশ্বর যদি মায়ার কল্পনা না হয়, 
তাহা হইলে মুক্তির গ্সনবস্থা দোষ হয়। “মুক্তি” এই কথা কেরল 
মিথ্যা প্ররোচনা হয়। | 

জীন মরিলেই তাহার দেহ হইতে মুক্তি হয়। কিন্ত সে যুক্তি কোন্ 
কাজের মুক্তি? আবার কিছুকাল পরে পুনর্জন্ম হয়। আবার দেহের 
বন্ধন হয়। | | 

স্র্গকাম হইয়া! যজ্ঞ করিলে, স্বর্গে অমর হয়। অমর হইয়া দেহবন্ধন 
বিমুক্ত জীব খ্বর্গভোগ লাভ করে। | 

“অপাম সোমস্মমৃতা 'অভূম” | 

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন-__ 

সে কেবল কথার কথা । 

“ত্রৈবিষ্ভা মাং সোমপাঃ পৃতপাপাঃ 

য্ঞৈ রিষ্ট স্বর্গতিং প্রা্থযন্তে,” কিন্তু 
'গতাগতং কামকামা লভস্তে |” এর 

আচ্ছা, সকাম কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, নিষ্কাম কন্মা করিলাম, 
ভগবানের উপাসনা করিলাম, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, এইবার ত মুক্তি 
লাভ করিলাম | | 

সেকি কথা? যতদিন ব্রহ্মার জীবন থাকিবে, ততদিনই ব্রহ্মলোক 
থাকিবে । যখন ব্রহ্মার জীবনের অবসান হইবে, ২ তখন / ব্রহ্মাুগত 
প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তিলাভ্:করিবে । *. 

যা ,গেল!. ব্রহ্গাণ্গত প্ররৃতি আরার কি? আবার অন্তরূপ 
প্রকৃতি আছে? কেন-গুদ্ধ সত্ব? বৈকুণ্ঠে সকলই শুদ্বসত্বময়। সেখানে 



১১৪ | ্রাশ্রীচৈতন্ত কথা । 

গেলে সত্য সত্যই মুক্তিলাভ। “মামেব যে প্রপদ্ন্তে মারামেতাং 

তরস্তি তে।” | 

শাস্ত্রের কথ! কে বিশ্বাস করিবে? এককালে স্বর্গ চরম ছিল। পরে 

মহলেোক “তুর্থগও চরম হইল। পরে ব্রহ্মলোক চরম হইল। আবার 

“আ্রন্ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ” হইয়া বৈকুগ্ঠলোক চরম হইল। 

শাস্ত্রের এ ধোকায় কে বিশ্বাস করিবে? ক্রমমুক্তির স্থিরতা নাই । ক্রম- 

মুক্তির ভরসা নাই। শাস্ত্রের চরমতা নাই শাস্ত্রের সকল দিদ্ধান্তই 
“অরুন্ধতী স্তায়ে”র সিদ্ধান্ত । * 

যদি মুক্তির এইরূপ অনবস্থা দোষ হয়. তাহা হইলে মুক্তি কেবল 

কল্পনামাত্র। আর মুক্তি যদি কল্পনা না হইয়া সত্য হয়, তাহা হইলে 
জগৎ, জীব ও ঈশ্বর কল্পনামাত্র। এই যুক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্যের সর্বনাশী 

অদ্বৈতবাদ 779181010510981 105065510 হইয়া পড়ে। এ যুক্তি কেহ 

খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কাজে কাজে শহ্করাচার্য্যের সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ 

অসত্য একথা কেহ বলিতে পারেন ন!। | 
তবে উপনিষদে এই সর্ধনাশী অহ্থৈতবাদ নাই, ব্যাসের উপনিষৎ-সমম্বয়- 

রূপ শারীরক সুত্রে এই অদ্বৈতবাদ নাই । একথা রামান্ুজন্বামী প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন; একথা চৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন এবং আজ 

খিব সাহেবও সেই কথা বলিতেছেন। 

শান্ত্ে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না, বেদে এ অস্বৈতবাদের কথা 

বলে না। বেদ ও শারীরক সুত্র মোচড়াইয়৷ এরূপ অর্থ বাহির কর! 

অনুচিত | 

 শঙ্করাচার্যের 'সহিত চৈতন্যদেবের এইমাত্র বিবাদ । 

অনুভবাত্বক অদ্বৈতবাদ উপনিষদে আছে, শারীরক সুত্রে আছে, পুরাণে 

আছে, এবং চৈতন্তদেবও সে অধৈতবাদ স্বীকার স্করেন। | 



অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ ও সর্ধনাণী অদ্বৈতবাদ। ১১৫ 

শ্রীমভাগবত চৈতন্তদেবের মতে উপনিষদ ও গীতার প্রামাণিক ভাষ্য । 
ভাগবত পুরাণেও এই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদের কথ! আছে। 

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ 

পরস্যান্ুভবাত্মনঃ | 

ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ 

বপরদ্র্ রিবাঞজসা ॥ ২1৯১ 

অনুভবাত্মক পরমাত্মার মায়! ব্যতিরেকে অর্থের সহিত সম্বন্ধ হইতে 
পারে না। যতক্ষণ আমরা অনুভব করি, ততক্ষণ দ্ৈতের সহিত সম্বন্ধ 

থাকে । যখন আমর! অনুভব না করি, তখনই সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্থুলদেহের সহিত বা স্থুলপদার্থের সহিত সন্ত 

থাকে না। কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা সুজ্বদদেহে ও স্ক্মজগতের অনুভব 

করি। এইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায়, আমরা স্বপ্রাত্মক পদার্থের অনুভব 

করি না। 

যখন আমরা একান্ত এই দেহের অনুভব করি না, তখন এই দেহের 

মৃত্যু হয়। তখন আমাদের নুতন অন্থভবে দেহ মিথ্য৷ পদার্থ হয়। 

ঈশ্বর জগতের অনুভব করিতেছেন বলিয়৷ জগতের প্রবাহ চলিয়া 

যাইতেছে । ঈশ্বর প্রলয়ান্ুভবে মগ্ন হইলেই, জগতের নাশ হয়। 
অনুভবের তারতম্যে নৈমিত্তিক প্রলয় কিং প্রারুতিক প্রলয় হয়। 

জীবও ক্ষুদ্র ঈশ্বর। জীব ষদি জগতের অন্ুভবকে শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বারা একেবারে স্থান না দেয়, তাহা হইলে, জগৎ তাঁহার 
পক্ষে মিথ্যা হইবে, সে অদৈতানুভবে স্থিত হইবে, ইহার আর বিচিন্ততা 

যদ্ বৈ তন্ন পশ্ঠতি পশ্ঠন্ বৈ তন্ন পশ্তাতি 
নহি ভ্রু দৃষ্টেবি-পরিলোপো বিদ্যতে, 



১১৬ ;,.... জ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

অবিনাশিত্বান্ন তু তদৃদ্বিতীয়মন্তি 
 ততোহন্তদ্ বিভক্তং যৎ পণ্ঠতেৎ ॥ বুহদারণাক--৪-৩-২৩ 

যখন অদৈতান্ুভব হয়, তখন জীবন পুরুষ দেখিয়াও দেখেন না । 
দৃশ্ত বিষয় সম্মুখে থাকিলেও তিনি দেখেন ন| |. দ্র্র দৃষ্টিশক্তির লোপ 
হয় না; কিন্তু তাহার অন্গুভবে সকলই আত্মময়। সেই, অদ্বৈতান্ুভবে 
কোন ভেদ থাকে না, কোন বিভাগ থাকে না, কোন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে 
নম, যাহার তিনি অন্ভব করিতে পারেন । 

ঈশ্বরেও এই শক্তির নাশ হয় না। এই শক্তির বলে অন্ুভবদ্বার 
জগৎ আছে, অন্কুভবদ্বারা জগৎ নাই । এই শক্তিই মায়া-শক্তি | 

যদ্বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্টোইন্ৎ পশ্তেৎ। বুঃ আঃ ৪-৩-৩১। 
যখন অন্ত পদার্থের অনুভব হয়, তখন অন্ত অন্যকে দেখে । যখন 

সকলই আত্মময় হয়, তখন-_ 

“সলিল একো দ্রষ্টাইদ্বৈত। ভবতি।” 
অন্ভবসাপেক্ষ বস্তর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব লইয়াই অন্কুভবাত্মক 

অদ্বৈতবাদ। অসন্ুভব করি না করি,__-জগৎ নাঈ, জীব নাই, ঈশ্বর নাই,__ 
এরূপ অদ্বৈতবাদের অবতারণ! উপনিষদে নাই, ব্রন্সত্রে নাই, শঙ্করাচার্যের 
পূর্ববর্তী শাস্ত্রে নাই। এই সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ ধর্মের বিরোধী, কর্মের 
বিরোধী, ' উপাসনার বিরোধী, ভক্তির বিরোধী। এই “অসং-শান্ত্ 
মায়াবাদ খণ্ডন” করিবার জন্য পুরাণের উদ্যম, রামানুজাদি আচার্য্যের 
উদ্যম এবং মহাপ্রভু চৈ তন্যদেবেরও উদ্যম | কিন্তু এ উদ্যম চৈতন্যদেবের 
অবান্তর উদ্যম। তাহার মুখ্য উদ্যমের কথা পরে বলিব। সেই মুখ্য 
উম সাধ্নার্থই তাহার শঙ্করাচার্য্ের প্রতি কটাক্ষ । 



বস ও ভাব। 

| জীব, জগৎ ও ব্রন্ধ। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা+-_এই জিজ্ঞাসার 

উত্তরে “জন্মাদ্যস্ত যতঃ বলির! যে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই সৃষ্টি, স্থিতি, 

লয়কারী সগুণ ব্রহ্মকেই আমরা এখন ব্রহ্ম বলিব.। 

এই জগতরূপ ক্ষেত্রে জীবরূপী ব্রন্মের অংশ নিহিত রহিয়াছে । কেন? 

এই বিচিত্র ক্ষেত্রের বিচিত্র তাড়নার অংশ সকলের অংশীর প্রতি এক 

ভাব প্রবাহিত হইবে বলিয়া,_-অংশসকল অংশীকে জগতের গফুল্প মধুগন্ধি 
পারিজাত কুস্থুম অর্পণ করিবে বলিয়া । এই ভাবপ্রবাহ এক বিচিত্র লীল! | 

এই লীলার জন্যই জীব, জগৎ ও ব্রহ্দ। অনাদিকাল হইতে এই লীলার 
তরঙ্গ অনন্ত কালসমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে । সেই লীলাতরঞ্গের বিচিত্র 
সঙ্গীতে দিক্ সকল প্রতিধবনিত হইতেছে । এই লীলাপ্রবাহের উর্দিমালা 

কখনও দৃশ্ত, কখনও অনৃশ্ত। এই দৃষ্ট ও অনৃষ্টের ধারা, এই অতীত, 

আগত ও আনাস্্রীতের আোত কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও কোথায় গিয়া 

শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই অনাদি ও অনন্তের প্রসঙ্গে, কে 

বলে__“যাছিলিরে ভাই তাই হুবি তুই”; কেহ বলে-_“কিছুই ছিলিনে, কিছুই 

হবিনে, সকলি মায়ার. মোহ”; কেহ বলে--তুই যুক্ত হবি স্তরে স্তরে, শেষে 

যাবি ব্রহ্মপুরে।' যেই যাহ! বলুক্, জগদীশ্বরের এই অনস্তলীলা যে কিছুই নয়, 
এই স্থির নিয়মে আবদ্ধ ঘটনা-পরম্পর৷ ষে মায়ার কৃহকমাত্র, এই ভালবাসা- 

মরীিদয়ের আবেগময়, পবিভ্রতাময়, জীবের উদ্যম যে একটি সুদীর্ঘ স্বপ্ন, . 

_. জগৎপিষার এই আশ্চর্য্য কারিগরী যে মরীচিক' ও আকাশকুন্ুম, ইহা! শ্রবণ 

করিতেও হৃদয় কুষ্টিত হয়,_ইহা ধারণ! করিতে গেলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া! যায়। 



১১৮ ্রীপ্রীটৈতন্ত কথা । 

জীব ও জগতের ইতিহাস এক লীলার কাহিনী । লীলাময় জগদীশ্বর 
এই লীলার একমাত্র নায়ক। জীব এই লীলার অসংখ্য নায়িকা। জগৎ 
এই লীলার রঙ্গক্ষেত্র। “যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহন্। 
মম বর্যানুবরতৃস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বরশঃ।৮-_এই মন্ত্র লইয়াই জগতের বিচিত্র 
অভিনয়। 

হখ-হুঃখের ঘন্বতাড়িত জীব এমন স্থানে যাইতে চাহে, যেখানে ছুঃখ 
নাই। জীবন-মরণের অনিবার্য ঠেলাঠেলিতে পরিতপ্ত জীব সংসরণ 
অতিক্রম করিয়া অমুতত্ব লাভ করিতে চাহে। এই ভাব-_এই স্বুখ ও 
মইতলাভের অতৃপ্তবাসনা, নীচ হইতে উপরে উঠিয়৷ ভগবানকে আক্রমণ 

করে। ভগবান্ তখন “যে যথা মাং প্রপন্যন্তে, এই মন্ত্র অনুসরণ করিয়া 
ভাবের উপযোগী লীলামৃত্তি ধারণ করেন এবং এই ভাবের পূর্ণ পরিন্ুত্তি- 
রূপ শক্তি আশ্রয় করিয়া জীববাসনার কেন্স্থল হন। সেই মৃত্তি হিরণ্যগর্ভ 
মুন্তি। সেই শক্তি সাবিত্রী শক্তি। সবিভূমণ্ডল (90181 59110 ) 
মধ্যবস্তিনী সেই শক্তি অবলম্বন করিয়। জীব ব্রহ্মলোকে গমন করিতে 
পারে এবং সেখানে গেলে 'ন স পুনরাবর্ভতে, ন স পুনরাবর্ততে, ন স 
পুনরাবর্ততে |” ূ 

নযত্র শোকো'ন জর! ন মৃত্যু 
নাতি নচোদ্বেগ খতে কুতশ্চিং। 

 হচ্চিত্ততোদ:ঃ কৃপয়াৎনিদং বিদাং 
ছুরস্তৃছঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ 

| ভা, পু, ২-২-২৭ 

পাদোন্ত বিশ্বাভূতানি 
.. ব্রিপাদস্তামৃতং দিবি ।-_পুরুষ-সুত্ত . 

“আদিত্যমওলাত্তঃস্থা ব্রহ্ষলোকগতা শুভা ।,__গায়ত্রী-ধ্যান । 



রস ওভাব। ১১৯ 

্রহ্মণাধর্শের এই চরম । ব্রাহ্গণভাবের এই ভজন। এই নুখছুঃখময় 
ন্পূর্ণ জগতে জীবের অত্যত্ুষ্ট ভাব ব্রাহ্মণভাব। ভগবান্ হিরণাগর্ভরূগে 
এই ভাবকে ভজন! করেন। এই তজনার শক্তি সবিতৃমগল-মধ্যবর্তিনী 

সাবিত্রী । ব্রহ্ধলোকে গিয়৷ ভক্ত জানিতে পারেন* যে, যদিও সে”লোক 

হইতে প্রত্যাবর্তন নাই, যদিও মে লোকে জরামৃত্ারহিত অমৃতত্বলাভ 

হয়, তথাপি সেখানেও ব্রহ্ধাণ্ডের সন্কীর্তা আছে । সেখানে এশ্বরয্য সঙ্কীর্, 

জ্ঞানও সঙ্কীর্ণ। ধাহার! ক্রমমুক্তির দ্বার দির ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 

ব্রহ্মার জীবনের অবসানে তাহার! ব্রহ্মলোকের মঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ 

করিতে পারিবেন এবং অনন্তকোটি ব্রহ্গাণ্ডেশ্বরের বৈকুষ্ঠলোকে গমন করিয়া 

জ্ঞান ও এশ্বর্যোর পুর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবেন। তখন তাহাদের : 

জানিবার আর কিছুই বাকি থাকিবে ন। অনম্তকোটী জগৎব্রহ্গাও 

তাহাদের করতলগত হইবে । | 

“যে সকল জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহারা তিন প্রকার গতি লাভ 

করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট পুণাবলে সেখানে গমন করে, 

তাহার! পুণ্যের তারতম্য অনুসারে কল্পাস্তরে নূতন. জগতে খষি কিংবা দেবতার 

অধিকার লাভ করে। যাহারা হিরণাগর্ভার্দির উপাসনাবলে ত্রহ্মলোকে 
গমন করে, তাহার! ব্রহ্মার জীবনকাল পর্য্স্ত সেই লোকে অবস্থান করে, 

পরে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যাহার! অনস্তকোটি ব্রহ্গাণ্ডশ্বর 

ভগবানের উপাদনা করে, তাহার! স্বেচ্ছায় ব্রন্মাড ভেদ করিয়া, সেই 

বিষ্ুরর পরমপদ লাভ করে।” (ভাগবতের ২-২-২৮ শ্লোকের উপর 
শ্রীধর স্বামীর টীকা )। যখন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকুষ্ণ গম্ভীর নিনাদ 
কঁরিয়। বলিলেন, “তদ্ধাম পরমং মম+, তখনই ভক্তিমার্গে, জ্ঞানমার্গে, 

ধর্মমার্গে আর একটি দ্বার উদঘাটিত হইয়৷ গেল। ভক্ত বৈকুষ্ঠের 

ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অমনি “যে যণ| মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তাথৈব 



১২০  শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথ|। 

ভজাম্যহম্-_এই প্রতিজ্ঞার বশে ভগবান্ লক্ষমীনারারণরূপে ভক্তের হৃদয়ে 

বিরাজ করিলেন। লক্ষ্মীর র্ুপায় ভক্ত তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া, 

সম্পূর্ণ এৰশ্বরধ্য অবগত হইর|, বৈকুষ্ঠেখবর নারারণের সহিত পালোক্য, সাষ্ি 

সামীপ্য ও সারপ্য প্রাথনা করিতে লাগিলেন। লক্ষমীদেবী সন্থিৎ-শক্তির 

পরাকাষ্ঠ। | | 

জ্ঞানের স্তরে, স্তরে, এশর্যোর প্রতি সোপানে__জীব, লক্ষ্মী ও নারায়ণ 

লইয়া এক অত্যাশ্চর্দ্যমর বিচিত্র মহালীলার অভিনর হইতেছে । এই 
লীলার আর অবসান দেখা যায় না। এই লীলার জগৎ মাতিয়৷ রহিয়াছে। 

হায়! প্রশ্ব্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য ভগবানকে ভজন | ভগবানের জন্য 

ভগবানকে কি কেহ ভজনা করিবে না? হাগো, বিশ্বই কি এত মধুর, 

জ্ঞান ও এশ্বর্ই কি এত মধুর? যাহার মধুরতার বিশ্ব মধুর, ধাহার 

মধুরতায় জ্ঞান ও পরশ্ব্্য মধুর, তিনি কি কাহারও কাছে মধুর হইবেন 

না? সংও চিৎ, সন্দিনী ও সম্বিৎ, এশ্বর্্য ও জ্ঞানের মধ্য দিয় আনন্দ 

দেখিয়া কি ভুলিয়া থাকিবে? আনন্দময়ের আনন্মুস্তির অদ্ধম আনন্দ কি 
কেহ আস্বাদ করিবে না? কেন, ইচ্ছা করিয়াই ত তাকে দূরে রাখিয়াছ। 

ইচ্ছা করিয়াই তাকে বড় করিয়াছ। তুমি তাহাকে বড় বলিয়া ভাবনা 
করিয়াছ, তাই তিনি বড়। তাহার কি বড় হইবার সাধ? তাহার কি 

অভিপ্রেত ষে তাহারই অংশ জীব তাহার জন্য তাহাকে আলিঙ্গন 

করিবে না এবং তিনিও আপন রূসরাজমুত্তিতে তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন 

দিবেন ন| ? | 

রি. ৮৪ বু ৃ 
প্রেমে নাহি মোর প্রীত । 

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন । 
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আমাকে ত ষে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 

তারে দে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুভ্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধতক্তি ॥ 

আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন। 

সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 

মাত! মোরে পুভ্রভাবে করেন বন্ধন | 

অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ 

সখ! শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 

তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 

প্রিয় যদি মান করি করয়ে ভতসন। 

বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥-_-চৈঃ চঃ-আদি-৪ 

তবে দেই মধুর হইতে মধুরকে জীব কেন না ভালবাসিবে? কেন 
তাহাদের “মনোগতিরবিচ্ছিন্ন। যথা গঙ্ান্তলোহমুধৌ” না হইবে? যদি 
কাহারও না হয়, তবে গোপগোপীদের এইরূপ মনের ভাব হইবে। 

মল্লানামশনির্ণীং নূরবরঃ 

্ত্রণাং ম্মরো মৃদ্তিমান্ 

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং 

শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 

মৃত্যু ভোজপতে বিকার 
তং পরং ধোগিনা 

ৃষীণাং পরদেবতেতি বিদিতে! 
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ভা, পু» ১০-৪৩-১৭ 

যাহারা তাহার সহিত মল্লের ন্যায় যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে 



১২২ শ্রীশ্ীচৈতন্ত কথা । 

তিনি অশনিম্বরূপ। সাধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে তিনি রাজা । ন্্রীভাবে 

যাহারা ত্রাহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাদের পক্ষে মৃত্তিমান্ কনর্রন্বরূপ। 
গোপদিগের তিনি স্বজন। অঙ্গৎ রাজাদিগের তিনি শাস্তা। তিনি 
পিতামাতার কাছে, শ্রিশ। কংসের তিনি মৃত্যু। যাহারা মূর্খ 

তাহাদিগের নিকট তিনি সাধারণ মন্ুম্যের ন্যায় সঙ্কীর্ণ। যোগীদিগের 

নিকট তিনি পরত্ব। রর 
তবে তিনি গোপগোগীদের নিকট কোন্ রূপে আবিভূতি হইবেন ? 

সেই গৌপগোগীভাবের প্রতিভাব তাহার কি হইবে? যখন গোপীর৷ 

তাহাকে পতি বলিয়া ডাকিবে, তখন কোন্ মুষ্তিতে তিনি তাহাদের নিকট 

উপস্থিত হইবেন? যখন গোপবালকেরা সখাভাবে তাহার স্কন্ধে উঠিতে 

চাহিবে, তখন কোন্ বেশে তিনি তাহাদের নিকট দীড়াউবেন? 

এইবার ভগবান্কে নিজের আনন্দময়রূপ ধারণ করিতে হইবে। সেই 
আনন্দ হইতে অজস্র সের ধারা প্রবাহিত হইতেছে । মধুররসেই সকল 
রসের পর্যাবসান হষ্টতেছে। এক এক রস এক এক ভাবকে আশ্রয় 

করিতেছে । জীবের নিকট হইতে শুদ্ধ বাৎসলাভাব প্রবাহিত হইতেছে । 

অমনি ভগবানে বাৎসলযরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে। সখা সখ্যভাবে 

তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে; অমনি সখারস ছুটিতেছে। ভাবের উপর 

ভাব, যখন শ্ভ্রীমতীর  মহাভাব ভগবানকে আকুলিত করিতেছে, তখন 

সকল রস একব্রীভূত করিয়া সাল্রঘন রসরাজ মুস্তি সেই মহাভাবের প্রতিদান 

করিতেছেন। এই রসরাজ ও এই মহাভীব বিশ্বজগতের চরমলীলা । সে 

লীল! যদি নিত্য ন! হয়, তাহা! হইলে জীবের সত্তা কেন? দ্বন্দের আঘাতে 

র্ণ বিচরণ হওয়াই কি তাহার একমাত্র ভাগ্য ? মেষের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া 
আমি নাই বলিয়া্ট কি তাহার সত্তার শেষ? এই জ্ুখছুঃখের মিশ্রভাবই 
কি তাহার প্রধান অবলঙ্বন__অবশেষে ুথহঃখবিহীন, নি? স্থাদশূন, 
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রসশূন্য ব্রহ্ষসমুদ্রে পতন! সে ব্রক্ষসমুদ্রে জ্ঞাতা, জান, জ্ঞেয় নাই। 
সেখানে আর জীব থাকিল কোথায়? 

নিরাশার এই কাতর রোদনে ভগবান্ স্থির থাকিতে পারিলেন ন|। 

রসরাজ ও মহাভাব এক নিত্যতত্ব, এই কথা জীবকে জানাইবার জন্ত, 
জীবের নীরস হৃদয় চিররসে আগত করিবার জন্ট, জীবে মহাভাব 

চৈতন্তাদেহে আবির তত ৫ | 

শ্ীত্রীচৈতন্তদেব জগৎকে জানাইলেন, মায়াবাদ শান্ত্রসম্মত নহে। 

মায়াবাদ লইয়া জীবকে ব্যথিত-হৃদয় হইবার প্রয়োজন নাই। 
রসরাজ ও মহাভাব নিত্য, শুদ্ধ ও সত্য । রাধাকুষ্চতত্ব জগতের চরম- 

তত্ব ও চরম সত্য । এই শিক্ষ! দৃঢ় করিবার জন্য, প্রেমে জগত মাতাইবার 
জন্ত, মহাভাবের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া রসরাজের প্রতি নিগুণ প্রেম- 

ভক্তি স্ৃহুশবে প্রবলবেগে প্রধাবিত করাইবার জুন্ত, শ্রীপ্রীচৈতন্যাদেব 

শঙ্করাচার্যযের মায়াবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। 'মায়াবাদে প্রেমভক্তি 

গুকাইয়া যায়, রসরাজের আস্বাদন হইতে জীব বঞ্চিত হয় এবং মহাভাবের 

উৎম একেবারে অবরুদ্ধ হয়। তাই বিষ্ুপুরাণে, শ্রীমন্তাগবতে, মহা প্রভুর 
শিক্ষায় মায়! ভগবানের শক্তি। মায়াবাদ লইয়! শুষ্ক অদৈতজ্ঞান, শক্তিবাদ 

লইয়। সরস প্রেমভক্তি। একের লক্ষ্য নিগুণ ব্রহ্ম, অন্তের লক্ষ্য রসরাজ 

ুষ্ঠিতে ভগবান্। | | 
ভগবান্ ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, , জীব হইতে দুরে নহেন। তাই 

ভগবতপ্রেম বিতরণের জন্য, জীবকে সরস করিবার জন্ত, কর্ষণকারী কৃষ্ণের 

আকর্ষণ মধ্যে সকলকে ফেলাইবার জন্ত, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপ এক 

মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রে সমগ্র জীব মগ্ন আছে। কিন্তু সেই মহাসমুদ্র 

মধ্যে জগৎ অসংখ্য বাধ দিয়াছে, এবং মায়াশক্তির বিচিত্র রচনা বিবিধ দ্বীপ 



১২৪. শ্রীত্রীচৈতন্ত কথা । 

ও দেশ নির্মাণ করিয়াছে। প্রেমসমুদ্রে গভীর নিমগ্ন হইয়! ভক্ত সেই সমুদ্র 

মধ্যে মায়ার রচন! দেখিতে পান্ এবং তখন সেই রচনার মধ্যে গিয়! প্রেম- 

সমুদ্রে প্রেমবারি অজত্্ সেচন করেন। সেই অজস্র সেচনে কত রচনা 

ভাঙ্গিয়া যায়, গলিয়া যায়। ভক্তের হৃদয়ও সেই সঙ্গে গলিয়া গিয়া ভগ- 
বান্কে আশ্রয় করে এবং ভক্ত অদ্বয় আনূন্দ-চিন্ময় রসের আস্বাদন করে। 

এই প্রেমসমুদ্রের প্রেমবারিদ্বারা' জগৎ প্লাবিত করিবার জন্তই 

্রীশ্রীচৈতন্থদেবের আবির্ভাব । 

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ । 



ভ্িতীন্ত শ্রতভ £ 





উীউনীচৈভন্য-কং্ণা । 
2 

দ্বিতীয় খণ্ড । 
০ 

মাধবেন্দ্রপুরী | 
কোন মহাপুরুষ আগমন করিবার অনতিপূর্ধে তাহার মহিমার ছটা 

গগনে গ্রতিভাত হয়। কিজানি কোন্ এক নূতন ভাব আসিয়া উপস্থিত 

হয়। সেভাব অস্ফুট হইলেও এক নুতন আশার স্থষ্টি করে। তখন 
আশার মোহিনী শক্তি এক কল্পনার রাজ্য বিস্তার করে। সেই কল্পনার 
রাজ্য নান! বর্ণে রঞ্জিত হইয়। অবশেষে অভাবনীয় সত্যে পরিণত হয়। 

চাদদের আলোকে অভ্যস্ত জীব চাদনীর মায়ায় ভুলিয়া থাকে। 

বিজ্ঞানের ভেল্কিতে মোহিত 'মাম্ুষের কাছে দেবতা, খষি, বেদ এমন কি 

ভগবান্ পর্য্যন্ত অস্তমিত হন। জীব আপনার প্রতিভাবলে কত কি ভাঙ্কে 

গড়ে, প্রকৃতি লইয়! কত কি খেলা করে, প্রতিপদে আত্মবল প্রতীক্ষা করে 

এবং তর্কের ঝঞ্চায় সতত সত্যকে অসত্যে ও অসত্যকে সত বিক্ষিপ্ত 
করে। বন | . এ 

তথাপি এই চাদের আলোকের পরই হৃর্যের আলোক প্রকাশ পায়।" 

গভীর অমানিশায় যখন মানুষ অজ্ঞানতিমিরান্ধ, তখন মে ভগবানকে 

জানিবার প্রয়াসও করে না এবং সত্যমিথ্যার বিচারেও সমর্থ হয় না। 
' তাই ছ্ার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে যখন শশিশোভন! গতধনী পুর্ণ 



১২৮ প্রীপ্রীচৈতন্ঠ কথা 

রজনীর বিকাশ হয়, তখনই 'প্রভাত-কল্পা শর্বরী দিবার শুভ্র আলোকে . 
নিমীলিত হয় । 

আর চাদের আলোক ভাল লাগে না। ক জানি কোথা! হইতে সই 

আলোকে অসম্পূর্ণতা আসিিয়৷ পড়ে । মনে হয়, আরও কিছু সত্য আছে। 

মনে হয়, দর্শন ও বিজ্ঞান হয়ত সতোর শেষ দ্বার উদবাটিত করিতে পারে 
নাই। মনে হয়, হয়ত বেদবাক্যে কিছুনা আছে, হয়ত দেবতা আছেন, 

হয়ত বেদমার্গে ঈশ্বরকে জামিতে পারা যায় । 
তাই চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বে কাণী, কাঞ্চী, মিথিলা ও নবদ্বীপের 

বিশ্ববিগ্তালয়-_গুরু ও *শিষামগ্ুলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তখন বিদ্যার 

চচ্গিয়, শাস্ত্রের আন্দোলনে, শ্তায়ের বিতগ্ডায় অসংখা চতুষ্পাঠী প্রতিধবনিত 

হইত এবং বিদ্যাগিগণ অতৃতপুর্বব উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়৷ পূর্বপক্ষ ও অপর- 

পক্ষের বাদ-প্রতিবাদে নিষুক্ত হইত | বিশেষ করিয়৷ এ সময়ে নবদ্বীপে 

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত-মগুলীর অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছিল । 

নবীন উৎসাহে পুরাতন স্থৃতি ভা্গিয়া নূতন স্থতি, পুরাতন স্তায় 

ভাঙ্গিয়া নব্য স্তায়, পুরাতন তন্ত্রের রস নির্যাস করিয়া নূতন তন্ত্র গঠিত 
হইতেছিল। ধর্মাই কি কেবল মঙ্গল্চ্ভীর গীতে.ও বিষহরির পুজায় পর্ধ্য- 

বসিত থাকিবে? পণ্ডিতগণ কেবল কি খণ্ডনই করিতে থাকিবেন? 

মগ্ডনের কি কোন উপায় হইবে না? 

“যেব! ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব। 
| তাহারা হো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব 

গ% % ক) % 

না বাথানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্তন। | 

দোয় বহি গুণ কারো না করে কথন.|৮ . - . . . " 

চৈড়ন্তভাগবত আদি । 



মাধবেন্্রপুরী | ১২৯ 

সেই সন্ধিক্ষণে ভাবী নূতন ধর্-সংস্থাপনের পূর্বব-স্টী মাধবেন্ত্রপুরী 

আবিভূ্ত হন। 
জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর । 
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহে। প্রথম অঙ্কুর ॥ 

_ চৈতন্তচরিতামৃত । আরি--৯। 

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্ত্র- হ্ত্রধার” | 

গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার। 
চৈতন্থভাগবত, আদি-_-৬। 

যে সময়ে না ছিল চৈতন্ত অবতার । 

বিষু-ভক্তিশৃন্ত সব আছিল সংসার । 

তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্ত কুপায়। 

প্রেম-স্থথ-সিন্ধ-মাঝে ভাসেন সদায় ॥ 

নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প। 

হুঙ্কার, গর্জন, মহাহাস্ত, স্তস্ত, ঘর্মী ॥ 

নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহা। 

আপনেও না জানেন কি করেন কাধ্য ॥ 

রি ক গা রং 

ঈং ৬ ৮ ্ 

লোক দেখি ছুঃখ ভাবে শ্রীমাধব পুরী । 

হেন ন্বাহি, তিলার্ সম্ভাষা যারে করি ॥ . 

সন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ | . 

সেহো৷ আপনারে মাত্র বোলে “নারায়ণ” ॥ 

এ দুঃখে সন্তাসিসঙ্গে না কহেন কথা 1... 

হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণতক্তি শুনি যথা': :. 



১৩ শ্রীপ্লীচৈতন্ত কথা, 

জ্ঞানী যোগী তপন্থী বিরক্ত" খ্যাতি যার। 

কারো মুখে নাহি দাস্ত-মহিম! প্রচার ॥ 

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে। 
তার! সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥ 

দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী । 

মনে মনে চিন্তে-বনবাস গিয়৷ করি ॥ 

৬ ্ ৬ 

এতেক সে বন ভাল এ সব হইতে । 

বনে কথা নহে অবৈষ্ঞবের সহিতে ॥ 

-চৈতন্ত-ভাগবত। অস্ত ৪ 

এরূপ একান্ত ভক্তের কাছে শ্রীরুষ্ণ কতদিন লুক্কায়িত থাকিতে পারেন? 
বন ভ্রমণ করিতে করিতে মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবন্দাবনে উপস্থিত । বৃন্দাবন- 

বিহারি! এখনও কি দাসকে উপেক্ষা করিতে পার ? 

পূর্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বুন্দাবন। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল! গিরি গোবধধান ॥ 

প্রেমে মত্ত নাহি তার দিঝ!-রাত্রি জ্ঞান। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥ 

শৈল পরিক্রমা করি গোবিনদকুণ্ডে আমি, 

ম্লান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বললি ॥ 
গোপাল-বালক এক হুদ্ধভাও লইয়া । 
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া ॥ 
পুরী! এই ছুদ্ধ লইএা কর তুমি পান। 
মাগি কেনে নাহি খাও ফিবা কর ধ্যান ॥ 



মাধবেন্দ্রপুরী | ১৩১ 

বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সম্তোষ। 
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ ॥ 

পুরী কহে কে তুমি কাহ! তোমার বাস। 

কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ॥ 

বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি। 

আমার গ্রামেতে কেহ না৷ রহে উপবাসী ॥ 

কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ হুগ্ধাহার। 

অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥ 

জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা । 

স্ত্রীসব ছুগ্ধ দিয়া আমাকে পাঠাইলা! ॥ 

গার্দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আরম যাব । 

আর বার আমি এই ভাগুটী লইব ॥ 

এত বলি বালক গেলা ন। দেখিয়ে আর । 

মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ 

ছুপ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল 
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ. না আইল ॥ 

সি নাম লয় পুরী নিদ্রা! নাহি: হয়। 

শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্ বৃত্তি লয় ॥. 

স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া । 

এক কুপঞ্জে লইয়া গেল! হাতেতে ধরিয়া ॥ 

কুপ্ত দেখাইর়। কহে আমি কুঞ্জে রই |. 

শীত-বৃষ্টি দাবাগ্রিতে বড় ছঃখ পাই ॥ 

এ ক 



১৩২ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ । 

কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ 

তোমার প্রেমবশে করি সেব! অঙ্গীকার । 

দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ 

শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্ধনধারী । 

বজের স্থাপিত আমি উহা অধিকারী ॥ 

শৈল উপর ছৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া । 

শ্নেচ্ছ ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইয়া ॥ 

সেই হঈতে রহি আমি এই কুপ্রস্থানে | 

ভাল হৈল মালা আম! কাঢ় সাবধানে | 

এত বলি'সে বালক অন্তদ্জান কৈল। 

জাগিয়া মার্ধবপুরী বিচার করিল ॥ 

কুষ্ণকে দেখিনু মুঞ্ঞি নারিনু চিনিতে | 

এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ 

--চৈতন্তচরিতামূত। মধ্য ৪ 

শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইবেন, তাই ভক্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। জীব- 

ভাবে ও রুষ্ণভাবে কত পার্থক্য! কৃষ্ণ আনন্দময় । জীবের প্রেমানন্দ 

ত্রাহার বাসভৃমি। মধুর বংশীরবে শ্রীরুষ্ণ বুন্দাবনের জল স্থল, অস্তরীক্ষ 

প্রেমময় করিরা ছিলেন. ব্রজবাসীর ত কথাই নাই । সেই বংশীর কলনিংস্বন 

ছইিতররাগবিস্বারণং নৃণাম্ঠ। কেবলই কুষ্চ-অনুরাগে ব্রজবাসীর হৃদয় 
পরিপূর্ণ থাকা চাই । তবে ত শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে প্রকট থাকিবেন। তবে ত 

বৃন্দাবন হইতে প্রেমের আ্োত বঠিয়া,জগৎ প্লাবিত করিবে । 

হায়, শ্নেচ্ছের ভয়ে গোপাল-সেবক গোপালকে গভীর বনে রাখিয়া 

পলায়ন করিলেন | ব্রজে আর প্রেমভাৰ থাকিল না । 



মাধবেন্ত্রপুরী । ১৩৩ 

কবে ভক্ত মসিয়! প্রেমের প্রদীপ জালিবে? কবে ভক্তের সহিত 

ভগবান্ মিলিত হইবেন? গোবর্ধনে গোপাল-প্রতিষ্ঠা কেবল নিমিত্ত মাত্র । 
মাধবেন্্র প্রেমের হদ্দয় কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন ; কৃষ্ণ প্রেম টালিয়! দিতে 

লাগিলেন। আবার বুন্দাবন প্রেমপুর্ণ হইল। রূপ সনাতনের জঙ্ত 

প্রেমপিক্ত স্থান গঠিত হইতে লাগিল। তীাহাদিগের জন্য, অন্যান্ত 
গোস্বামীদিগের জন্য, ভক্তমগ্ডলীর জন্য নানাবিধ উত্তেজনা ও প্রেমের 

উদ্দীপ্ত প্রেরণ! রচিত হইতে লাগিল। 

মাধবেন্ত্র কর্তৃক বুন্দাবনের কার্য শেষ হইল। এখন নবদ্বীপে, শাস্তি- 

পুরে, নীলচলের পথে, পুরুযোত্বমক্ষেত্র শ্রেমের ব'জ অস্কুরিত করিয়া 

রাখার প্রয়োজন। তবে ত চৈতন্তমূর্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল স্থানে 

প্রেমের বৃক্ষ গঙ্সিত করিবেন এবং প্রেমের ৪ জগৎ উন্মাদিত 

করিবেন। 

তাই মাধবেন্্রকে আদেশ হইল, তুমি নীলাচলে গমন ঞ্ষর। 

একদিন পুরী গোসাঞ্ দেখিল স্বপন । 

গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যার ॥ 

মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥ 

মলুধুজ আন গিয়। নীলাচল হেতে। 

অন্য ছৈতে নহে তুমি চলহ ওরিতে ॥-_চৈতন্থচরিত, মধ্য ৪ 

ঠাকুরের লীলা! বুঝ। ভার। চন্দনলেপ কথার কথা। গোপালের ইচ্ছা 
নয় যে, মাধবেন্ চন্দন লইয়। বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তাহার ইচ্ছা, 

পুরী গোস্বামী শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যকে আত্মরহস্তে দীক্ষিত করেন, এবং . 

প্রেমের বীজে জলমেক করিবার জন্য ঠাহাকে দিধুক্ত করেন। কারণ, 

অদ্বৈত আচার্ধয ভক্তমণ্ুলী লগা কতকটা প্রেমভাবের পূর্ববরাগ না করিলে 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবই যে হইতে পারে না! মাধবেন নীলাচল পর্যাস্ত রি 



১৩৪ _ শ্ীশ্রীচৈতন্ঠ কথা । 

মহাপ্রভুর জন্য পথ হইতে প্রেমবিরোধী কণ্টকবৃক্ষ সকল কতক পরিমাণে 
উৎপাটিত করেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় । 

প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্ট মাধবেন্্র নিজের বার্ধক্য ও আতুরতার উপর 
একবারও লক্ষ্য করিলেন না। অনুরাগপুর্ণ হৃদয়ে তিনি পূর্ববদেশে দিয়া 
ভাসিয়া পড়িলেন। 

শাস্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতৈর ঘরে। 

পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ 

তার ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া । 

চলিল! দক্ষিণে পুরী তারে দাক্ষা দির! ॥ 

| _চৈতন্তচরিত, মধ্য ৪ 
মাধবেন্্র মহা ভাগ্যবান্ ভক্ত। রেমুনার গোপীনাথ তাহার জন্ত ক্ষীর চুরি 

করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে তাহাকে কত কথা স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, তাহা কে 
জানে? তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মাধবেন্ত্রের প্রিয় শিষ্গণ জানিতেন 

যে, সত্বর নবন্ধীপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে। 
“শুন শ্রীনিবাস ! গঙ্গাদাস! শুক্ান্বর ! 

: করাইব কুষ সর্ব-নয়ন-গোচর ॥ 

সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া! । 
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া ॥ 

| ০ | গঁ ক 

এইমত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ ॥ 
“আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর । 

দেখি বা কি হয় এই নদীয়া ভিতর ॥ 
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়নগোচর কত 

. তবে দে অধ্বৈত নাম কৃষের কিন্কর.॥ 



মাধবেন্ত্রপুরী । হা 

আর দিন কথো গিয়। থাক ভাই সব। 

_ এথাই দেখিব৷ সব কৃষ্ণ অনুভব ॥৮ 

-_-চৈতন্তভাগবত, আদি ২ 

মাধবেন্ের প্রিয় শি ঈশ্বরপুরী চৈতন্তদেবের অধ্যাপনাকালে অলক্ষিতে 

তাহাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। 

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর। 

সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর ॥ 

জিজ্ঞাসেন “তোমার কি নাম বিপ্রবর | 

কি পুথি পঢ়াও পঢ়, কোন্ স্থানে ঘর ?” 
শেষে সভে বলিলেন “নিমাঞ্জ পণ্ডিত !” 

“তুমি সে !” বলিয়া, বড় হৈল! হরষিত ॥ 
_-চৈতগ্তভাগবত, আদি ৭ 

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন না। তথাপি তিনি ত্বাহার প্রতি 

গুরুভাব করিতেন এবং মাধবেন্দ্রও নিত্যানন্দকে সকল রহম্ত কথা বলিয়া- 

ছিলেন। | 
মাধবেন্্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান। 
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ 

৬ ৬৬ 0 

মাধবেন্তর প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। 

গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ | 

| - চৈতন্যভাগবত, আদি৬ 

নিত্যানন্দ মিনিজের যে, চৈতন্তদেবের জন্মমাত্রই শ্রীরুষ্ণ সেই দেহে | 

প্রকট হইবেন না, এবং যতদিন প্রীকৃষ্ণ সেই দেহে প্রকট না হন, ততদিন পু 

তিনি নবীপ যাইবার ইচ্ছমাত্র প্রকাশ করেন নাই। 



১৩৬ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । ॥ 

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুগ্ুভাবে, 

ইহা নিত্যানন্দ স্বর্ূপের মনে জাগে ॥ 

“আপন রশ্ব্য্য গরু প্রকাশিবে যবে। 

আমি গিয়৷ করিমু আপন সেবা তবে ॥৮ 

এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়। 
মথুরা ছাড়িয়! নবদ্বীপে নাহি যায় ॥ 

সং ৬ এ 

বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ। 

যাবত না আপনা* প্রকাশে গৌরচন্দ্র ॥ 

-চৈতন্তভাগবত, আদি ৬ 



নিত্যানন্দ। 

চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ভক্তবুন্দের মধ্যে কয়েকটি অসাধারণ মহা- 
পুরুষ |ছলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, রামানন্দ, স্বরূপ- 
দামোদর ও গদাধর তাহাদিগের মধ্যে প্রধান । 

রাঢুদেশে একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন । প্রবাদ আছে 
যে, যে দিন মহাপ্রভু চৈতন্ঠদেব নবদ্বীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দ্দিন 
রাঢ়ে থাকিয়া নিত্যানন্দ প্রভু অতি উচ্চৈঃস্বরে হুষ্কার করিয়াছিলেন । 

যে দিনে জন্মিলা.নবন্ধীপে গৌরচন্দ্র । 
রাট়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥ চৈ-ভা-আদি ৬ 

তাহার খেলা ছিল কেবল কৃষ্ণলীল! | শিশু সঙ্গী লইয়া তিনি কেবল 
মাত্র কুষ্ণচলীলার অভিনয় করিতেন । 

সভে বোলে নাহি দেখি হেন মত থেলা । 

কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণচলীলা ॥ চৈ, ভা, আদি ৬ 
যখন নিত্যানন্দের বয়স দ্বাদশ বৎসর তখন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া 

তাহার পিতার নিকট এইরূপ ভিক্ষা করিলেন-_ 

স্তাসী বোলে করিবাঙ তীর্থ পর্যযটন। 

ংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ 

এই যে সকল জ্ঞোষ্ঠ নন্দন তোমার । 
কথোদিন লাগি দেহ সংহতি আমার ॥ 

প্রাণ অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে । 

সর্ধবতীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩ 



১৩৮ ... জ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 

দ্বাদশবর্ধীয় বালক এইরূপে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া! বিংশতি বৎসর 
তীর্ঘযাত্রায় কালাতিপাত করেন। অবশেষে তিনি নবদীপে আসিয়া চৈতন্তা- 
দেবের সহিত মিলিত হন। এই বিংশতি বৎসরের কাহিনী এক অপূর্ব 
রহন্ত। তাহার ভক্তির মহাভাবও অসাধারণ। তীর্থ পর্যটন করিতে 

করিতে তিনি ওহক চগ্ডালের স্থানে গমন করিয়া এবং চণ্ডালরাজের ভক্তি 

স্মরণ করিয়া, তিনদিন আনন্দে অচেতন ছিলেন । 

শ্রীপর্ববতে এক ব্রাহ্ষণ ও ব্রাহ্মণীর রূপে ছুইজন বাস করিতেন । 
তাহাদের গুড় রহস্ত কেহই অবগত ছিলেন না। তাহার পরম আদরে 
নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিলেন। 

পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে | 

হাসি নিত্যানন্দ ফ&েৌহাকারে নমস্করে ॥ 

কি অন্তর কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন। 

তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥ 

. নিত্যানন্দ কেবল মাত্র বদরিনাথের দর্শন করিয়! পরিতৃপ্ত হন নাই। 

_ তিনি রহস্তের দ্বার উদঘাটিত করিবার জন্ট) পবিভ্র-বর্দরিকা শ্রমে গমন করিয়া- 

ছিলেন, এবং অত্যন্ত নির্জনে সেই আশ্রমে বাস করিয়। আশ্রমাধিকারী; 
“ব্যাস খাষির সহিত গোপনে রহস্ঠ আলাপ করিয়াছিলেন। 

. বদরিকাশ্রম গেলা পরম আনন ॥ 

কথোর্দিন নর-নারায়ণের আশ্রমে । 

আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জনে ॥ 
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয় |& 
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥ 

সাক্ষাৎ হুইয়! ব্যাস আতিথ্য করিল| | 

প্রনুও ব্যাসেরে দও প্রপত হইলা ॥ 



নি'যানন্দ। ১৩৯ 

দৈবযোগে মাধবেন্্র পুরীর সহিত নিত্যাণন্দের সাক্ষাৎ হয়, এবং কতিপয় 

দিন তিনি তাহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করেন। অবশেষে সকল তীর্থ-ভ্রমণ 
করিয়া নিত্যানন্দ মথুরায় প্রত্যাগমন করেন । 

এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যাননারায়। 

পুনর্ধবার আসিয়৷ মিলিল! মথুরায় ॥ 

নিরবধি বুন্দাঝনে করেন বসতি । 

কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি ॥ 

আহার নাহিক-_-কদাচিৎ ছুদ্ধপান | 

সেহো৷ যদি অযাচিত কেহে! করে দান ॥ 

নবদ্বীপে গৌরচন্ত্র আছে গুপ্তভাবে। 

ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 

“আপন রশ্ব্ধ্য প্রভু প্রকাশিব যবে। 

আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥৮ 

এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায় । 

মথুরা ছণড়িয়া৷ নবদ্ধীপে নাহি যায় ॥ 

নিরবধি বিহ্রয়ে কালিন্দীর জলে । 
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলাখেলা খেলে ॥ চৈ, ভা, আদি ৬. 

যখন চৈতন্তাদেৰ প্রকট হইয়া শ্রীবাসের মন্দিরে কীর্তন করিতে আরষ্ 
করিলেন এবং যখন তাহার উশ্বরিক ভাব দিন দিন নবদধীপে প্রকাশিত . 
হইতে লাগিল, তখন আর নিত্যানন। মথুরায় থাকিতে পারিস না। রঃ 
এক প্রবল আকর্ষপ্চে তিনি নবদ্বীপের পথে ধাবিত হইলেন। চৈত ক 

মহাপ্রভুও মনে মনে জানিলেন যে, নিত্যানন্দ আসিতেছেন। ৫১৮, 
. এইমত বৃন্দাবন বৈষে নিত্যানন্দ 
2  নবনধীপে প্রকাশ হইল! গৌরচন্র॥ 



১৪, প্ীচৈ্ত কথা। 
নিরন্তর সংকীর্ভন পরম আনন্দ । 

ছুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ 

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ। 

যে অবধি লাগি করে বুন্দাবনে বাস ॥ 

জানিঞা আইল! ঝাট নবদ্বীপ পুরে। 

আসিয়া! রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥ | 

এদিকে মহাপ্রভু তাহার আগমনের পুর্ব হইতেই বলিতে লাগিলেন-__ 
আরে ভাই! দ্দিন ছুই তিনের ভিতরে । 

কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥ 

একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে বলিলেন__ 

হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা। 

কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ 

পুর্বে মুগ বলিয়াছে1 তোম! সভার স্থানে । 

কোন মহাজন মনে হৈব দরশনে | 

চল হরিদাস ! চল শ্রীবাস পণ্ডিত ।" 

চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন ভিত ॥ 

শ্লীবাস ও হরিদাস. নবদ্বীপের "ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলেন। কোন | 

মহাপুরুষের উদ্দেশ পাইলেন ন1। অবশেষে তাহারা, শ্রীগৌরাঙ্গকে ": 

রবির নিবেদন করিলেন । তখন মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে নয় নন্দন- 

্আাচার্যোরর গ্রতে গমন করিলেন । 

বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন । 

সভে দেখিলেন-_যেন কোটি-হূর্য্যসম ॥ 

অলক্ষিত-আবেশ-_বুঝন নাহি যায়|. 

ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে দদায় ॥ 



নিতানন্ন। ১৪১ 

মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাহার। 

_ গণ-সহ বিশ্বন্তর হৈল! নমস্কার ॥ 

সন্ত্রমে রহিল! সর্ধগণ দাণ্ডাইয়৷। 

কেহো৷ কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া ॥ 

সম্মুথে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বস্তর । 

চিনিলেন নিত্যানন্দ-_ প্রাণের ঈশ্বর ॥ চৈ, ভা, মধ্য ৩ 
মাধবেন্্র আগমনী গাইরা চলিয়। গেলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ ১ 

প্রভুর কার্যে যোগদানের জন্য থাকিয়৷ গেলেন। এই কার্যের জন্য ! ॥ 

দূ 

নিত্যানন্দকে নরনাবাধ়ণ খষির আশ্রমে যাইতে হইল, ব্যাসদেবের সহিত... 
সাক্ষাৎ করিতে হইল, শ্রীপব্ৰতে ব্রাহ্মণের চরণ আশ্রয় করিতে হইল । 



বিশ্বরূপ ৷ 

চৈতন্তলীলার অভিনয়ে নায়ক নায়িকার অভাব নাই। প্রতাপশীলী 
মহারাজ, প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত, প্রেমময় ভক্ত, জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী, আপন 

আপন তেজে সকলেই প্রদীপ্ত। যেখানে নয়ন যায়, সেইথানেই পরিতৃপ্ত । 
মন সর্বত্র রসের সাগরে হাবুডুবু খায়। সকলই অদ্ভুত, সকলই অসাধারণ । 
কিন্ত এই বিচিত্র অভিনয় মধ্যে কেহ কি সেই উষা-বিভাষিত অরুণকিরণময়, 
মধুর হইতে মধুর, অর্স্ফুট বিশ্বর্ূপের প্রতি একমনে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ? 
সে মধুরিমায় অমৃতধার! প্রবাহিত হয়, হৃদয় আপ্লত হয়, এবং জগৎ 
'কোমলতাময় হয়। 

বিশ্বরূপ যেন বিশ্বস্তরের জন্যই অবতীর্ণ। তাহারই অস্কে অবস্থিত 

হইয়া চৈতন্যদেব লীল! করিয়াছেন। তিনিই চৈতন্তাদেবের মাতা, পিতা, 
জোট ভ্রাতা । শয়নে-ন্বপনে, দেহে বিদেহে চৈতন্তদ্দেবই তাহার একমাত্র 
চিন্তা । কেমনে বিশ্বস্তর স্থিরভাবে, বিনাবিদ্বে আবেশ গ্রহণ পূর্বক 
নির্দিষ্ট লীলা সুসম্পন্ন করিবেন, এই তাহার নিয়ত ভাবনা । যথাকালে 
তাহার প্রেরণাবাক্য, যথাকালে তাহার দৈববাণী। তিনি যে কে, 

জগৎকে দেখিবার জন্ত তাহার ক্মবরাশ দেন নাই। তবে এইমাত্র জানি 
 ঘে,তিনি নিষলঙ্ক শশী, দেবের ছু মনুয্য। 
১, পিতামাতা কাহারে না করে প্রভূ ভয়। ৬ 

বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥ 
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।. 

আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান ॥ 



বিশ্বরপ | ১৪৩ 

 সর্বশান্ত্রে সবে বাখানেন বিষুভক্তি। 

_ খণ্ডিতে তাহার ব্যাখা নাহি কারে শক্তি ॥ 

শ্রবণে, বনে, মনে, সর্বেন্দিযগণে। 

কুষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে ॥ 

অন্ুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত। 

বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়! বিস্মিত ॥ 

“এ বালক কতো নহে প্রাকৃত ছাওয়াল। 

রূপে আচরণে ফেন শ্রীবালগোপাল ॥ 

যত অমান্ুষী কর্ম নিরবধি করে। 

এ বুঝি, খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে ॥” 

এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয় । 

কাহারে ন৷ ভাঙ্গে তত্ব, স্বকর্ম করয় ॥ 

নিরবধি থাকে সর্ববৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ 
কষ্ণপুজ। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথ৷ রঙ্গে ॥ 

না | গা রঃ 

উষাকালে বিশ্বূপ করি গঙ্গান্নান। 
অদ্বৈত সভায় আসি হয় উপস্থান ॥ 

সর্বশান্ত্রে ৰাথানেন কৃষ্ণতক্তি সার। 

শুনিঞা অদ্বৈত মুখে করেন হুঙ্কার ॥ (চৈতন্ততাগবত ) রি, 

একদিন বিশ্বক্ূপ পিতার সহিত ব্রাহ্ষণপণ্ডিতের সভায় গিরাছিলেন। 

এক ভট্টাচার্য্য বোলে “কি পড় ছাওয়াল !” 

বিশ্বরূপ বোলে ”কিছু কিছু সভাকার”। রঃ 

_ বিশ্বরূপ সকল শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেও বালক। এই জন্তই তিনি 
_নযতার সহিত বনিয়াছিলেন, “আমি কিছু কিছু সফল শান্তর জানি 



হা ্রীপ্রীচৈতন্য কথ । 

জগন্নাথ মিশ্র মনে করিলেন, “আমার পুত্র অহঙ্কারের কথ! বলিতেছে। 

বাস্তবিক সে সকল শাস্ত্র জানে না। যাহা জানে, তাহাই বলা উচিত 

ছিল।” তিনি এইজন্ঠ বিশ্বরূপকে শাপন করিয়াছিলেন বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণ- 

সভায় ফিরিয়া! আসিলেন এবং নতত্তার সহিত জানাইলেন যে, তিনি বুথা 

জন্ননা করেন নাই। পণ্ডিতের পরীক্ষার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিলে, 

তিনি তিনবার তিন প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, এবং প্রতি উত্তর নিজেই 
খণ্ডন করিয়াছিলেন । 

পরম স্থবুদ্ধি করি সবে বাখানিল। 

ঈঁবুমায়ামোহে কেহ তত্ব না জানিল ॥ 

যে দিন তৈর্থিক ব্রাঙ্মণের নিবেদিত অন্ন, বালক বিশ্বস্তর ছুইবার 

ভোজন,করেন, সেদিন কেবলমাত্র বিশ্বরূপের চিত্ত-বিমোহন বাক্যে সেই 

ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করিয়াছিলেন । 

না ভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ মনে । 

নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ কীর্ভনে ॥ 

গৃহ আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে। 

নিরবধি থাকে বিষুগৃহের ভিতরে ॥ 

বিবাহের উদ্মোগ করয়ে পিতামাতা । 

শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥ 

শ্ছাড়িব সংসার” বিশ্বব্ূপ মনে ভাবে। 
: চলিবাঙ বনে নিত্য এই মনে জাগে ॥ 

ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে । 
বিশ্বরূপ সন্যান করিলা কথো দিনে ॥ 

জগতে বিদিত নাম: ্ রীশঙ্করারণা* |. 
..চলিলা অনস্ত পথে বৈধবাগাগণ্য | 



বিশ্বপ । ১৪৫ 

বিবাহের ভয়ে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন বটে। ক্ষন চিন্তা তাহার 
বিশ্বস্তরের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎ প্রকটের জন্যই ত তাহার জন্ম। 

তাই তিনি গৃহত্যাগের পূর্বে অতি গোপনে আপনার মাতার নিকট 

একখানি পুস্তক রাখিলেন, এবং অগ্ুনয় করিয়। বলিলেন, “মাতঃ, যখন 

বিশবস্তর পাঠ সমাপন করিবে, তখন আপনি তাহাকে এই পুস্তকথানি 

দিবেন।” 

.. মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে শচীদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৎস, যথার্থ বল তুমিও কি সন্ন্যাসী হইবে? এই নিমিত্তই তোমার জ্যে্ 

ত্রাতার প্রদত্ত পুস্তক আমি চুল্লীতে দগ্ধ করিয়াছি ।” 

মহাপ্রভু বলিলেন, “মাতঃ, কিং পুম্তকং কথং বা প্রদীপিতং।” 

শচীদেবী বলিলেন,-__“বিশ্বরূপ আমাকে কহিয়াছিল, “জননি ! এই বিশ্বস্তর 
বিজ্ঞ হইলে তাহাকে এই পুম্তকখানি দিবেন । আমি যত্রপূর্বক সেইখানি 

রাখিয়াছিলাম ; কিন্তু সেই বিশ্বরূপ সঙ্স্যাস গ্রহণ করিলে ভাবিলাম, এই 
পুস্তক দেখিয়া পাছে বিশ্বস্তরও সন্ন্যাসী হয়, এট আশঙ্কায় দগ্ধ করিয়াছি” 

চৈতন্যদেব ক্ষণকালের জন্ট অনুতাপ করিয়া পরে সহান্যবদনে বলিলেন, 

“জননি ! যদিচ আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ী, তথাপি পুত্রন্নেহে অজ্ঞানের 
স্তায় ব্যবহার করিয়াছেন ।” 

চৈতন্চন্রোদয়, ৪র্ঘ অঙ্ক ।. | 

টিন রন লা জনক 
না। তিনি নিজ. দেহ ত্যাগ কবিয়া ঈশ্বগপুরীর দেহে নিজ তেজঃ 'বিস্তস্ত 

করিলেন। কারণ, চৈতন্তদেবের প্রথমতঃ যাহ! আবশ্তক, উপর তাহা. 
তাহাকে দিবেন। 

অন্তাগ্রজন্বকৃতরারপরিগ্র সন্ 

সন্বর্ধপঃ ল ভগবান নি গিবরপঃ | 



১৪৬ | ্রীপ্রীচৈতন্য কথ! । 

.. স্বীয়ং মহঃ.কিল পুরীশ্বর মাপয়িত্বা 

পুরধ্বং পরিত্রজিত এব তিরোবতূব ॥ | 

: চৈতন্তচন্দ্োদয়, ১ম অঙ্ক ।. 

হার অগ্রজ, , হিনি জগতে বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ 

ভগবান্ সন্বর্ষণের অবতার, তিনিও দার. পরিগ্রহ না করিয়া পূর্বেই 

সন্ন্যাসধর্শী গ্রহণ পূর্বক আপন জ্যোতি; ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন করিয়া 
অস্তহিত হইয়াছেন ।, | 

ঈশ্বরপুরী যখন গোপীবল্লভ শ্রীরুষ্ণের মন্ত্রে বিশ্বস্তরকে দীক্ষিত করিলেন, 

তখন তাহার জীবনের এক ঘোর সন্ধিস্থল। নবীন অনুরাগে উন্মত্ত হইয়া 

তিনি মথুরা! যাইবার সম্বন্প করিলেন। এদিকে তাহার ভবিষ্যৎ ভক্তবুনদ 

নবদ্ীপে পড়িয়া থাকিল। তিনি কাহাদ্িগ্ের সাহায্যে সংকীর্তনের 

.. অনুষ্ঠান করিবেন, কিরূপে নাম সংকীর্তন প্রচার করিবেন? এ সময়ে 

তাহাকে মথুরা গমনে কে নিষেধ করে? . 

(মুরারি গুপ্ত বলেন, সেই সময়ে অশরীরী বাণী তাছাকে বলিল, এখন 
তুমি.গৃহে ফিরিয়। যাও।” - 

রী প্রাহাশরীরী নবমেঘনিস্বন! । 

বাণী তমাহুয় চল,স্বমন্দিরম্ ॥ 

বিশ্বস্তরের প্রেরণাম্বরূপ নবমেঘনিম্বনা৷ দৈববাণী অনেকবার এ | ৫ 

. আমার বিশ্বাস, এ দৈববাণী কেবলমান্ বিশ্বরূপের বাণী। 

ঈশ্বরপুরীর সহিত বিশ্স্তরের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হইল। এজন 
ছগোাী সতত বিশস্তরের সহচর হইতে পারেন না। বিশ্বরপ নিশ্চিত 
'থাকিলেন না। তাহার অপর দেহরূপ নিত্যানন্দকে ' এইবার তিনি 

বিশবস্তরের চিরসাথী হবার জন্ত প্রেরণা করিলেন... 
| বিনে করান ধনে দিনরাত লক্ষ্য পা 



. বিশ্বরূপ |: ১৪৭ 

: লন্মুখে রাখিয়! বিশ্বরূপ সতত বিশ্বস্তরকে চালনা কিংবা তাঁহার সহায়ত। 
. করিয়াছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে সাথী করিয়া দিয় চৈতন্তদেবের 

সন্ন্যাস গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। 

একদিন নৈবেগ্ঠ তাঘুল থাইয় | 
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া ॥ 

আস্তে-ব্যন্তে পিতা-মাতা মুখে দিল! পানি । 

সুস্থ হৈঞা প্রভূ কহে অদ্ভূত কাহিনী ॥ 

এথ! হৈতে বিশ্ব্ূপ মোরে লঞা! গেলা । 

সন্ন্যান করহ তুমি আমারে কহিল! ॥ 

আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা । 

আমিহ বালক সন্নাসের কিবা জানি কথ ॥ 

গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন। 
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষমীনারায়ণ ॥ 
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইলা মোরে। 

মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥ 

চৈতন্ভচরিতামৃত, আদ্দিলীল!। 

নিত্যানন্দ সাথী হইলে আর এরপ স্বপ্নে কথা কহিবার প্রয়োজন . 

থাকিল না। | | . 

 পমুত্তিভেদে জন্মিলা আপনে দারিতা রি | 

পহেনমতে বিশ্বরূপ হইল! বাহির। 8 

নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর |” 

“নিত্যানন্ব চরিত্র দেখিযাআই, হাসে। 

বরণ গু হের নে নে বাসে 



7১৪৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ঠ কথা । 

. . ১ সেইমত বচন গুনয়ে সব মুখে । 
;. : : মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আইমাত্র দেখে ॥ 
র্ : “ কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে। 

71৯ . সম-ঙ্গেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বস্তরে ॥ 

যখন অভ নীলাচলে অবস্থতি করিলেন, তখন বঙ্গদেশে ভক্তি 

প্রচারের জন্ত নিত্যানন্দকে নিয়োজিত করিলেন। তখন দুই প্রতুর 
মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। এইবার বিশ্বরূপ কি করিবেন? চৈতন্তগতপ্রাণ 

বিশ্বরূপ তদ্দণ্ডে পরমানন্দ পুরীকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। 

পুরীর আগমন-বার্তী জানিয়া মহাপ্রভূ মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_ 

অছো৷ পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্ুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্ত শিষ্য, যত্র খলু 
অগ্রীজস্য বিশ্বরূপন্ত সমগ্রমৈশ্বরং তেজ; প্রবিষ্টম্ ॥ 

0. চৈতন্তচন্দ্রোদয় | 

“এই পরমানন্দ পুরীশ্বর, মুনীন্্র মাধবপুরীর শিষ্য, ধাহাতে আমার 
অগ্রজ বিশ্বরূপের সমগ্র পশ্বরতেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে । | 

“দামোদর শ্বরূপ, পরমানন্দপুরী । 

শেষ থণ্ডে এই ছুই সঙ্গে অধিকারী ॥” 
“পরমানন্দ পুর্বীরে গ্রভূর বড় প্রীত। 

পুর্ব যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ছুই মিত ॥ 
কৃষ্ণকথ। বাক্যে বাক্যে রহৃস্য গসঙ্গে । 

নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥” 

পুরীসোদ্ানীর কুপে জল ভাল ছিল না । 

সি. সপ পপুরীবোলে প্রত বড় অভাগিয়। কুপ। 

লিল হৈল হেল খোল কর্মের রগ' ॥* 



বিশ্বরূপ। 
৮ 2: টি 

মহাপ্রভু ছুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, 

_ *মহাপ্রভু জগন্নাথ ! মোরে এই বর। 
গঙ্গা প্রবেগ্ডক এ্রই কূপের ভিতর। র্ 
ভোগবতী গঙ্গ৷ যেন বহে পাতালেতে। মৃঃ 

তারে আজ্ঞা কর এই কৃপে প্রবেশিতে।” ৯৯২ 
«প্রভাতে উঠিয়। সভে দেখেন অদ্ভুত । * 
পরম-নিম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥” চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩ 

পুরীগোস্বামীর জন্য মহাপ্রভুর এত যত্ব কেন? এত শ্রদ্ধা কেন, যে 

তাহার জন্ত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেও তিনি কুষ্টিত হন্ নাই? 
| "প্রভু বোলে “আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে । 

জানিহ কেবল পুরীগোসাঞ্ঞির গ্রীতে ॥ 

পুরীগোসাঞ্জির আমি-_নাহিক অন্তথ! | 

পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্বথা” ॥৮ 

চৈতন্ত মহাপ্রভু জানিতেন যে, পরমানন্দ পুরীতে বিশ্বরূপের আবেশ 

আছে। তিনি জানিতেন, বিশ্বরূপ মন্বর্ষণের অবতার। তিনি জানিতেন, 

সন্ব্ষণরূপী বিশ্বরূপ কখনও ঈশ্বরপুরীর দেহে, কখনও নিত্যানন্দের দেহে, 
কখনও বা অশরীরী বাণীরূপে তাহার সেবা করিতেছেন। তিনি 

জানিতেন, পৃথিবীতে সন্বর্ষণ অবতার কে। তিনি জানিতেন, পৃথিবী 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বয়ং চৈতন্যদেবই ব। কে। তাই তিনি 

_ বলিয়াছিলেন, আমি ষে পৃথিবীতে আছি, সে কেবল কন্র্ষণের গ্রীতি-. 
সেবার বলে। | ও কি. ও 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা স্বর্ণ এবং..জ্রীকষ্*-চৈতন্তের তত্ব জানিতে 
প্রয়াস করিব। সি উঠ 
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সন্ব্মণ ও শ্রীকৃফণ। 

_ ভক্ত লোচন-দাস মন্বর্ষণের যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহ! 
চিরকাল ভক্তের হ্বাদয়রগ্রন করিবে, এবং সেই চিত্ত-উন্মাদক চিত্র 

হইতে ভক্ত চিরকাল, মধুর রস আম্বাদন ও নবীন রহস্তের উত্ভাবন 
করিবেন। 

চৈতন্ঠের বাল্য-সহচর রারিওত বলেন যে, শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাব 

জ্ঞাপন করিবার জন্ত নারদ খাষি শ্বেতদ্বীপে সঙ্বর্ষণের নিকট গমন 'করেন। 

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গলে নিয়লিখিত মধুর বর্ণনা লিখিত 

হইয়াছে । 

_ কোটি রবি তেজ যেন অঙ্গের কিরণ হেন 
নারদ চলিলা অস্তরীক্ষে । 

উত্তরিল! সেই ঠাম যথা প্রভু বলরাম 
্ "চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে | 

 পুরী-পরিরে রহি. . : চমকি চৌদিগে চাহি 
.. লাখ-লাথ হিমকর জ্যোতি। | 

বায়ু বহে মন্দ মন্দ .. দিব্য সুকুম্ম গন্ধ 
. প্রতি দ্বারে ল্বে গজমতি । 

সণ র্বলোক মাহি জর মৃত্যু শোক 



সন্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণ । ১৫১ 

দেখিয়৷ নারদ মুনি ধনি ধনি মনে গুণি 

ধনি ধনি আপনাকে মানে। 

ভ্রিজগত-নাথ স্বামী দেখিব নয়ানে আমি 

কান্দিয়৷ পড়িব ছুচরণে ॥ 

সেই বলরাম রায় যুগে যুগে'সহায় 
করি, কৃষ্ণ করে অবতার । 

খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীলা 

করি, করে অস্থুর সংহার ॥ 

সেই প্রভূ বলরাম নিজ অংশে তিন ঠাম 

রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি । 

আগ মধ্য আর অসত্য : . যার অংশ অনন্ত 

এক ফণায় ধরি রহে ক্ষিতি। 

আপনে ঈশ্বর হগ্রণ শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা 
বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে। 

সর্ধোপরি পরিণাম , সেই মহাপ্রভু ঠাম 
« সেবা করে অপরাপ রঙ্গে | | 

গমনের কে ছত্রা বসিতে আসন টি 

শয়নের কালে হয় শষ্যা | 

গ্রলয়ে সে বট পত্র. মহা রণে দিব্য অন্ত 
_নানারূপে করে পরিচর্যা ॥ 

এক অংশে সেবা করে আর অংশে মহী ধরে. 

| হেন প্রত বলরাম ঘোর 

 ব্রিজগত অধিরাজ .. রখিব ্ষীরোদ মাঝ, 

.. প্রভূ আক্ক। চিন গোচর.॥ না 



১৪২ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 

এই ছুই প্রস্থু মাত্র যেন রাজ। মহাপাত্র 

পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি। 
আর যত রুদ্রবংশ সেছে। যার অংশাংশ 

অবতার করি রহে ক্ষিতি ॥ 

হেন মনঃ কথা৷ রসে মুনি ভেল পরবশে 

পুরী প্রবেশিল মহানন্দে। 

দোখ ভ্রিজগত-নাথ সব পারিষদ সাথ 

অপরূপ বলরাম চাদে ॥ 

চৈতন্তমঙ্গল, সুত্র থণ্ড। 

“এই হুই প্রতু মাত্র, ষেন রাজ। মহাপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি 1” 

বাস্থদেব ও সন্কর্ষণ, এই দুই প্রভু একধুক্তি হইয়া এই পৃথিবী পালন 

করিতেছেন। একজন যেন রাজা, অন্ত জন যেন মন্ত্রী। বাস্থদেবের 

মন্ত্রণায়, বাস্থদেবের প্রেরণায়, 'ষেন স্কর্ষণ পৃথিবীকে গন্তব্য পথে লইয়া 

যাইতেছেন। যখনই বাসুদেব অবতার গ্রহণ করেন, তখনই সঙ্বর্ষণ 

কোনরূপে না৷ কোনরূপে তাহার পরিচর্যা করেন। 

 * সক্বর্ষণের প্রকাশে বৈচিত্র আছে। আগ্ঘ প্রকাশ, মধ্য প্রকাশ ও 
অস্ত্য প্রকাশ। 

২্রীরূপ গোস্বামী তাহার কড়চায় এই তিন প্রকাশের কথ! লিখিয়াছেন। 

সঙ্্ষণং কারণতোয়শাযী গর্ভোদশারী চ পয়োন্িশায়ী | 

. শেষশ্চ যন্তাংশকল! স নিত্যানন্দাখ্য রাম: শরণং মমাস্ত ॥ 

মূল সন্র্ঘণ তুরীয়। পুরুষরূপে তাহার ভ্রিবিধ প্রকাশ। কার্ধ্-জ্রগতের 
উগানান কারণে আসীন হইয় তিনিই কারণজলশায়া প্রথম পুরুষ মহাবিষুঃ । 

আবার ব্হ্ধাপ-গর্ভে সংস্থিভ হস তিনি ছিতীয় পুরুব হিরগ্যগর্ভ। আর 
পৃ পালন জন্ত তিনিই তৃতীয় পুরুষ-_ক্ষীরোদশারী স্বেতহীপপতি বিষুং।, 



সন্বর্যণ ও শ্রীকৃষ্ণ | ১৫৩. | 

অনন্ত তাহার কলা । মহাবিষ্ু তাহার অংশ। হিরিগ্যগর্ভ তাহার অংশাংশ। 
" স্্ীরোদশাযী বিষ তাহার অংশাংশের অংশ। 

শ্রীবলরাম গোসাঞ্ মূল সক্কর্ষণ। 
পঞ্চরূগ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ 
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সঙ্থায়। 

ৃষ্টি-লীল! কার্য করে ধরি চারি কায় ॥ 

হৃষ্ট্যা্দিক সেব৷ তার আল্ঞার পালন । 

শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ 

সর্বরূপে আন্বাদয়ে কষ্সেবানন্ন। 

সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ 
ূ চৈতন্যচরিতামৃত। 

“মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুলোকে পৃৈশয্যেশ্রীচতুবৃ্যহমধ্যে” যে মূল 
লঙ্কর্ষণ আছেন, তাহাকে লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। হ্ষবেতদ্বীপে যে 

সন্কর্ষণ নিজভাব নিত্য প্রকাশিত করিয়। অবস্থিত আছেন, জগতের পালনে 

ব্রতী হইয়৷ সন্র্ষণরূপী যে ভ্রিজগতের ঈশ্বর চৈতন্যলীলায় কখনও বিশ্বরূপ, 
কখনও নিত্যানন্দ, কখনও পরমানন্দ পুরীর দেহে প্রকাশিত হইয়াছেন, . 

তাহাকে লইয়্াই আমাদের প্রয়োজন । শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের প্রেরণায় সনাতন 

গোস্বামী একটি রহস্তকথার উদঘাটন করেন। 

সনৎকুমারনামায়ং জ্োষ্ঠোহস্মাকং মহত্মঃ 

০850548 বৃহদুবতঃ ॥ | 

| বৃহস্ভাগবতামৃত ২-৭* 

মহর্ষিগণ খোপকুমারকে বলিলেন, সমংকুমার সকল মহ্ধির জ্ো্ঠ। তিনি 

সকল খষির মধ্যে মহতম। তাহ! হইতে দ্ধার মহান কেহ নিন রিনি ৃ 

যোগমার্থের আগ্ভ আচার্য্য । রদ না 



৫৪ 8 শ্রী্রীচৈতন্য কথা । 

যথা যজ্ঞেশ্বরঃ পুজ্যন্তথায়ঞ্চ বিশেষতঃ | 

গৃহস্থানামিবাম্মাকং স্বরৃত্যত্যাগতোইপিচ.॥ ২-৭৩ 

“যেমন যজেশ্বর পুজ্য, সেইরূপ ইনিও বিশেষরূপে পূজ্য। কি গৃহস্থ 
কি খষি নিজকৃত্য ত্যাগ করিয়াও ই্ার পুঁজ] করিবেন ।, 

গোপকুমার কুমার-চতুষ্ট়কে দর্শন করিয়া ভগবদর্শনের আনন্দ লাভ 
করিলেন । ররর 

ভগবল্পক্ষণং তেষু তাদৃঙনান্তি তথাপ্যভূৎ। 
তেষাং সন্দ্শনাৎ তত্র মহান্মোদে! মম স্বতঃ ॥ ২-৭৮ 

যদিও কুমারগণের বাহিরে ভগবন্লক্ষণ নাই, দেখিতে তাহারা নৈঠিক 
্রন্মচারীর স্ায়, তথাপি তাহাদের দর্শনে ভগবদর্শনের আনন্দ লাভ হয়। 

কুমারগণ গোপকুমারকে বনুরূপ দেখাইলেন-__ 

একো নারায়ণে বৃত্তে বিষ্রূপোহপরোহভবৎ । 

অস্তো যজ্ঞেশরপোইভূৎ পরে! বিবিধরূপবান্ ॥ ২-১৯১ 
একজন নারায়ণ খষির রূপ ধারণ করিলেন, একজন বিষুরূপী হইলেন, 

একজন যজ্ঞেশরূপী হইলেন, এবং চতুর্থ বিবিধ রূপ ধারণ করিলেন । যদি 
প্রান আমাদের ত্রিজগতের অধীশ্বর হন্ঃ তাহা! হইলে ব্যাসদেবের শিক্ষা 
অনুসারে সনৎকুমার প্রদান্ন। 

নাগিন রং বিদ্ধি রাজন্ টকিজ ॥ | 
| মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৭-১৫২ 

ও ভাগাক্রমে যে খবিতে কুফর আবির্ভাব হয়,. তাহাকে আমরা 
| জানিতে পানি. 1 

 গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার রবে দেবগথকে বলিলেন £-_ 

|  ান্ামি, পৃথিবীং ন্নেবা যাত যুয়ং স্বমালয়ম্ |) 

রং চৈবাংশরূপেণ শীত্ং গচ্ছত ভূতলম্ ॥.. 



সন্কর্ষণ ও শ্রীকৃষঃ। : ১৫৯, 
ঞ 

“দেবগণ, এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব ধামে প্রতিগমন রুর। আমি পৃথিবীতে 

অবতীর্ণ হইব। তোমরাও অংশক্রমে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিও এই 
কথা বলিতে বলিতে একটি রথ সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রথে 
চতুভূর্জ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই নারায়ণ 
দেব কৃষ্ণ-বিগ্রছে বিলীন হইলেন। এই অত্যাশ্চ্ধ্য ব্যাপার দর্শনে তত্্রত্য 

সকলে বিশম্মিত হইলেন । 

গত্বা নারায়ণে৷ দেবো বিলীনঃ কৃষ্ণবিগ্রহে । 

ৃষ্টা চ পরমাশ্সর্য্যং তে সর্ব বিল্ময়ং যযুঃ ॥ | 
অতঃপর সকলে দেখিলেন যে, শ্বেতদ্বীপ-পতি বিষ স্বর্রথ হইতে 

অবরোহপূর্বক সহাস্তবদনে সমাগত হইলেন । 

স চাপি লীনন্তত্রৈব রাধিবেশ্বর বিগ্রহে। 
তিনিও সেই কষ্ণবিগ্রহে বিলীন হইলেন। 

এতস্সনন্তরে তুর্ণমাজগাম ত্বরান্থিতঃ 

শুদ্বন্ষটিকসঙ্কাশো নায় সনঙ্ক্ষণঃ স্মৃতঃ 

সহস্ণীর্ষা পুরুষঃ শতমুর্ধযসমগ্রভঃ | 

এই সময়ে সহত্রমস্তকবিশিষ্ট ভগবান্ অনস্তদেব ত্বরান্বিত হইয়া পা 
উপনীত হুইলেন। কিন্তু তিনি ঝকুষ্ণ-বিগ্রহে বিলীন হইলেন না). 
কারণ, বলরামরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ধ্যা করাই তাহার উদ্দেশ । 

আবাঞ্চ ধর্মপুত্রৌ ঘৌ নরনারায়ণা ভিধৌ। 
বীর কফগাদাজে বব ফাল্তুণোহবরঃ ॥ 

" | ্রহ্মবৈবর্তপুরাগ |. 

 ধর্মপুত্র নর ও নারায়ণ খষি সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের 

মধ্যে নারায়ণ খ্ি কৃষ্ণপাদ-কমলে বিলীন ই এবং মরধধি বার 

হইয়া, জন্মগ্রহণ 'করিয়াছিলেন। টি 



১৫ শ্ীক্্রীচৈতন্ত কথ! । 

কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীক্ুঞ্চ, আর কোথায় আমাদের এই 

যর্ত্যলোক ও মর্ত্য-বিগ্রহ ! 

এই মর্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথ ? 

আমাদের ধিনি জীবাত্ম!, বল দেখি ভাই, তাহাকে কিরূপ ভাবে এই 

পৃথিবীমধ্যে আসিতে হয়? কত আবরণে আবৃত হইয়।, তবে মন্ত্যালোকে : 

অবতরণ কব্রতে হয় । 

আনন্দময় কোষে, প্রথম আবরণ । বিজ্ঞানময় কোষে দ্বিতীয় আবরণ। 

মনোময় কোষে তৃতীয় আবরণ। প্রাণময় কোষে চতুর্থ আবরণ । অন্নময় 

কোষে পঞ্চম আবরণ। আমাদের জীবাত্মা যে ঈশ্বরের অংশ। “মমৈ- 

ংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” তাই পঞ্চকোষে আচ্ছাদিত ৃ 

হইয়া, পঞ্চকোষকে নিজের প্ররুতি করিয়া, শুদ্ধ আত্মাকে উপাধিগ্রস্ত হইয়া ' 
পৃথিবীর মধ্যে আসিতে হয়। 

্রীকৃষ্ণকে আসিতে হইলেও ্প্রক্কতিং স্বামধিষ্ঠায়” । তাহার নিজ 

প্রতি প্রশ্বরিক প্ররকৃতি। তাই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, বরহ্মাণ্ডের অন্তর্্যামী 
নারায়ণকে এবং পৃথিবীস্থ সর্বভূতের অন্তরধ্যামী ক্ষীরোদশায়ী বিষুণকে প্রকৃতি 

করিনা এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন । তথাপি ব্যবধান থাকে। ক্ষীরোদ- 
শায়ী বিষ ও মায়াপরতন্ত্র জীব__-এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। তাই 
খষির মধ্যে মহাখষি, ত্রিজগতের হিতাকাঙ্ী, ত্রিজগতের গুরু অর্থ মঙ্ছষ্য 

অর্ধ দেবতা নারায়ণ খধষির অপেক্ষ। ৷ শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ নারায়ণ 

খবি। জন্মের সময় তিনি নারায়ণ খষি এবং 'অস্তর্ধাীনের সময়ও তিনি 

নারায়ণ খবি। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি গোলোকপতি স্বয়ং ্্ীরুষ্ণ। মথুরা- 

লীলার! তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষণ, এবং ্বারকালীলায় তিনি শঙচক্র- 
গল্াপ্দধারী চতুতূর্জ নারাযবণ | তিনি যখন যে রিনি লইয়৷ কাষ করেন, 
তখন তিনি তাহাই। . 



সন্বর্ষণ ও শ্রীকফ। ১৫৭ 

“অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি । 

কেহ কোন মত কছে যেমন যার মতি ॥ 

কৃষ্ণকে কহয়ে কেতো নরনারায়ণ,। 

কেহো৷ কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ 

কেহে! কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার । 
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ 

কেছো৷ কহে পরব্যোম নারায়ণ করি। 

সকল সম্ভবে কৃষ্ণ যাতে অবতারী ॥» 

চৈতন্ঠচরিতামূত। 

সকলের বচন যে কেন সত্য, তাহা! ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণ পাঠেই স্পষ্ট 

জান! যায়। ্ | 

যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ জন্ত একজন খধষির আব্তকতা আছে, 

ন্বর্ষণের আবির্ভাবের জন্য কি কোন খষির আবগ্তকতা নাই? 
মৈত্রেয় খষি বলেন, যে ভাগবত পুরাণ তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহার 

মূল বক্তা সন্বর্ষণ। 

আসীনমুর্ব্যাং ভগবস্তমাগ্তং সন্ক্ষণং দেবমকুগঠসত্ব্ম্। 
বিবিৎসবস্তত্বমতঃ পরস্ত কুমারমুখ্যা মুনয়োহন্বপৃচ্ছন্ ॥ | 

'কুমার-প্রমুখ মুনিগণ অকুঠসত্ব সঙ্কর্ষণ দেবকে ফক্বর্ষণ হইতে শ্রেষ্ঠ 

( অতঃ পরস্ত ) বান্ুদেবের তত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।? 

_. প্রোক্তং কিলৈতন্তগবত্বমেন নিবৃত্তিধর্মাভিরতায় তেন। 

সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ সাংখ্যায়নায়াল্পধূতব্রতায় ॥ 

ভগবান্ সন্থর্ধণ নিবৃত্িধর্শাপরায়ণ সনৎকুষারকে সেই তন কথা বলির 

ছিলেন। জনৎঝুছজার আঁবার সেই তত্ব সাংখ্যায়ন খবিকে বনিয্াচছেন। 



১৫৮ শ্রীপ্রীচৈতন্য কথ! । 

সাংখ্যায়ন হইতে পরাশর এবং পরাশর হইতে মৈত্রেয় খষি সেই তত্ব অব- 
গত হন। "না | ৃ 

সঙ্কর্ষণের সহিত সনৎকুমারের এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া 

যায়। 

সে সন্বন্ধ যে গুঢ়তর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈকুষ্ঠে মূল-চতু- 

ব্যহের মধ্যে মূল-প্রহ্যন় আছেন। সে মূল-প্র্যয় ষিনিই হউন্ না কেন, 

বাহ্থদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কালে সনৎকুমারই শ্রীরুষ্ণের পুত্র প্রছ্যয় হইয়া 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

যস্ত নারায়ণে নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ | 

 তস্যাংশো মানুষেঘাসীদ্ বাসুদেব; প্রতাপবান্। 

শেষস্তাংশশ্চ নাগন্ত বলদেবো মহাবলঃ। 
সনৎকুমারং প্রছ্যয়ং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্ ॥ 

মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৭ অধ্যায়। 

“দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে মনুষ্যলোকে প্রতাপবান্ বাস্গদেব 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শেষ নাগের অংশে মহাবল বলদেব জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন । মহাতেজা প্র্ান্নকে সনতকুমার খষি বলিয়া জানিবে।” 

মহাভারতে বৃন্দাবন-লীলা! নাই 'বলিয়৷ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের কথা 
_নাই। | | | | | 

হুরিবংশে সননদনাদি কুমারের কথা নাই, কেবল মাত্র সনৎকুমারের কথা 
আছে ৷ | ্ রড 

সনৎকুমার কি শ্বেতদ্বীপাধিপতির পার্থিব গ্রতিনিধি 1: 

কল্পনার প্রয়োজন নাই। বাস্থদেব ও সন্কর্ষণ বৈকুষ্ঠে রাজ৷ ও মন্ত্রী 

সর্বত্র তাহাদের প্রতিনিধি সর্বলোক পালন করিতেছেন। আমাদের 
ও পৃথিবীতে মন্য্য-দমাজের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবের জন্য ছুইজন খষি 



সন্বর্ষণ ও শ্রীরুষ্চ । ১৫৯ 

তাহাদের নিজ শরীর সমর্পণ করেন। সে ছুই খষি কে, তাহা জানিতে 

প্লারি বা না পারি, তাহাদের সম্বন্ধে বলা যায়, 
এই দুই প্রভুমাত্র যেন রাজ মহাপাত্র 

পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি । 

এই ছুই প্রভুর মধ্যে একজনের আবির্ভাব চৈতন্দেবে, এবং অন্তের 

আবির্ভাব বিশ্বর্ূপে, নিত্যানন্দে ও কিছু পরিমাণে পরমানন্দ পুরীতে । 

কথাটি এখনও অসম্পূর্ণ থাকিল। পরবর্তী অধ্যায়ে কিছু বিশদ হইতে 
পারে। 



শ্রীকষ্ণতত্। 

নারায়ণ খষির শরীরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পর্ধযালোচন! করিবার পুর্ব: 
একবার এ সনাতন খধিকে নিরীক্ষণ করি। তাহাকে দেখিবার জন্য নারদ 
খষি হিমীলয়ের আশ্রমে আগমন করিতেন। কলাপ-গ্রামবাসী দেবাপি ও 

মরু উপদেশ ও আদেশের জন্য তাহার পাদতলে উপবিষ্ট হইতেন। চন্্র- 

বংশীয় দেবাপি ও হুর্ধ্যবংশীয় মরু মন্নুষ্যের হিতকামনায় বর্ণাশ্রমযুক্ত নৃতন 

ধর্সংস্থাপনের জন্য উগ্র তপস্ত। করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাই ত্াহা- 
দিগের বল। সেই মন্ত্রণার জন্তযই তাহার! নারায়ণ খষির চরণসেবী | 

দেবাপিঃ শান্তনোত্রীতা৷ মর্চেক্ষাকুবংশজং। 
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগ-বলান্বিতৌ ॥ 

তাঁবিহেত্য কলেরস্তে বাস্ুদেবান্ুশিক্ষিতৌ । 

৪ ধর্ম পূর্ববব প্রথয়িষ্যতঃ ॥ 

--ভাগবত, ১২২৩৭, ৮৩৮ 

পূর্বে বৈবস্বত মনু বানু ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন সে ধর্ম 
এখন লুপ্তপ্রায়। চারিদিকে বর্ণ-সঙ্কর, আশ্রম-সঙ্কর, ধর্ম-সন্কর। মন্ধুর 

পবিত্র সমাজ-রচনার মধ্যে, কত অপবিভ্রতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, 

তাহার কে অবধি করিতে পারে? আবার ভাঙ্গিয়! চূর্ণ নূতন সমাজ 
রচনা কুরিতে হইবে, আবার পূর্বের সায় বর্ণাশ্রম-যুক্ত একটি নূতন পবিত্র 
ধর্দের স্থাপনা করিতে হইবে, এই জন্যই দেবাপি ও মরুর উদ্ঘম। তীহার৷ 

উভয়েই মহাযোগ-বলাদ্ধিত। শ্্রীকৃ্ণই তাহাদের শিক্ষাদাতী। কলির 
৷" অবসানে ককিদেবের সাহায্যে তাহারা আপন উদ্দেস্ত সম্পরণরূপে সাধন 



শ্রীকৃষ্ণতত্ব | ১৬১ 
ষ্ঠ 

করিবেন। কিন্তু তাহাদের উদ্ভোগপব্ধ এক বিস্তীর্ণ মহাত্রত। সেই 

মহাব্রত-সাধনের জন্ত তাহারা সময়ে সময়ে নারায়ণ খবির পদতলে 

আসীন ভন । 

একদা নারদে৷ লোকান্ পর্যযটন্ ভগবতপ্রিয়ঃ | 

সনাতনমৃষিং ভ্রষ্টং যযৌ নারায়ণীশ্রমম্ ॥ 
যো৷ বৈ ভারতবর্ষেইস্থিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নূণাম্। 

ধর্মাজ্ঞানশমোপেত আকল্লাদাস্থিতন্তপঃ ॥ 

তত্রোপবিষ্টমুষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ | 

'পরীতং প্রণতোহপৃচ্ছ দিদমেৰ কুরূদ্বহ ॥ 

তশ্মৈ হ্াবোচগ্তগবানৃষীণাং শূ্তা মিদম্ । 

যে৷ ব্রহ্মবাদঃ পৃর্বেষাং জনলোকনিবাদিনাম্ ॥ 

| - ভা, পু) ১০৮৭ 

“একদা ভগবংপ্রির় নারদ খধি লোক-পধ্যটন করিতে করিতে সনাতন 

নারায়ণ খষিকে দেখিবার জন্য তাহার আশ্রমে গমন করিলেন । সেই খষি 

মনুষ্যজাতির মঙ্গলকামনায় কল্পের আরম্ভ হইতেই এই ভায়তবধষে তপস্তার, 

আচরণ করিতেছিলেন। কলাপগগ্রামূরর্পী খধিগণ তাহার চতুর্দিকে 

উপবিষ্ট ছিলেন। প্রণত নারদ খষি তাহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি .. 
জনলোকবা্ী কুমারদিগের মধ্যে যে ্ধবাদ হটাছির, তাহা বর্ণনা 
করিলেন | | | 5 | 

জনলোকবাসী কুমারদিগের সহিত নারায়ণ খর প্রয়োজন এবং 

ইহাদের সকলের সহিতই নার? খষির ঘানষ্টতা। সকলের উদ্দেশ্ত একই। 

 বান্ছদেব ও সন্বর্ষণ তাহাদের গুরু। সেক্ট রাজা মহাপান্রের. প্রেরণায়. 
স্তাহার৷ জগতের মঙ্গল সাধনা ক,রতেছেন।: সেই: ব্রতে. ধাহারা ্ তী,.. 

মু তাহারাই ডাহাদের,০ সেবক রি 



১৬২ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথ! । 

এইবার আমরা বাসুদেব স্ত্রীকষ্ণের অবতারণা পর্য্যালোচনা করিব: 

গোলোকবিহারী দ্বিভূজ কৃষ্ণের সহিত বৈকুণ্ঠবাসী ও অনস্তশায়ী নাঝায়ণের 
মিলন নিত্য। দে মিলন জানিবার জন্য আমাদের প্রয়োজন নাই। 

তবে শ্বেতদ্বীপাধিপতির সহিত মিলন এবং অবশেষে তাহার নারায়ণ খষির 

শরীরে প্রবেশ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক । মহাভারতের আদিপব্ধে স্বয়ং 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্রুপদ রাজাকে বলিয়াছিলেন,_ 

স চাপি তদ্ব্যদধাৎ সর্বমেব ততঃ সর্ব সন্বভৃবর্ধরণ্যাং । 
স চাপি কেশ হরিরুত্ববর্থ গুর্লমেকমপরধ্পি কৃষ্ণম্। 
তৌ চাপি কেশো৷ নিবিশেতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ। 
তয়োরেকে৷ বলদেবে! বভৃব যোহসৌ শ্বেতস্তত্ত দেবস্ত কেশঃ। | 

রুষে দ্বিতীয়; কেশবঃ সম্বভূব কেশে! যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত | 
| --১৯৭ অধ্যায়। 

"সেই অনস্ত অব্যক্ত. নারায়ণদেব শুরু ও কৃ ছুই বর্ণের ছুইগাছি 

কেশ উৎপাটন করিলেন। সেই কেশ যছুকুলে রোহিণী ও দেবকীর 

গর্ডে অনুপ্রবিট হইল। নারায়ণের সেই শুরু কেশ বলদেবরূপে জন্ম- 

_ পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণবর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশবন্বরূপ কৃষ্ণরূপে 

. রি অবতীর্ণ হইয়াছেন ।, 

'উজ্জহারাত্মনঃ কেশো সিতকৃফো রাকা ভি 
মিহাবল নারায়ণ আপনার শুরু ও কৃষ্ণ কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন।” 

... স্ুমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ | | 

! করেশব্যয়ার় কলয়! সিতকৃষ্ণকেশঃ| ভাগবত পুরাণ ২1৭ 
কুর্দি পৃথিবীর ভারহরণের জন্য শুরু ও কৃষ্ণ কেশরূপ কলাদ্ার৷ 

“রাম ও কপ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন |? চা 
মহাভারতের টীকাকার নীলকণঠ বলেন__জন কেশা' টি বৰ রি 



শরীকষ্ণতত্ব। ১৬৩ 

পাণ্ডবানামিব রামকৃ্চয়োরপি প্রকরণসঙ্গত্যর্থং সাক্ষান্দেবরেতম উৎপত্বের- 

বশ্তব্যক্তব্যত্বাৎ, অতএব দেবক্যাং রোহিণ্যাঞ্চ সাক্ষাৎ কেশপ্রবেশ উচ্যতে, 

নতু বন্থদেবে |” 

| পূর্বে দেবতাদিগের বীর্যে পাওবদিগের উৎপত্তি কথিত হুইয়াছে। 

এইজন্ত প্রসঙ্গক্রমে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নারায়ণদেবের কেশরূপ রেতঃ 
হইতে উৎপত্তি কথিত হইল। সেই কেশরূপ বীর্য সাক্ষাৎ দেবকী ও 

রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল. বন্থদেবে প্রবেশ করে নাই ।, 

আমাদের জীবাত্মার পার্থিব স্থায়ী অণু ( ১1779106100 800) ) বা 

কেশ পিতার শুক্রে প্রবেশ করে। পরে পিতার শুক্র হইতে মাতার 

শোণিতময় রজে প্রবেশ করে। কিন্ত রামকুষের জন্ম পিতার শুক্র-দাপেক্ষ 

ছিল না। তাহার! 10077200151 ৮607706100101 দ্বারা জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। নীলকণঠ এই 'ভাবটি আরও পারফ্কার করিতেছেন, _- 
“তথ! নহি তু “দেবানাং রেতো। বর্ষং বর্ষন্ত রেত ওষধয়' ইত্যাদি 

শ্রোতপ্রণাড়া। অন্মদ্াদিবং তয়োরপি ব্যবধানেন দেবগ্রভবস্বং স্তাৎ।” 
“তাহা না হইলে উপনিষদে পিভৃঘান মার্গে গমন করিযু| আমাদের 

যেরূপ পুনরাগমন পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে রামকৃষ্ণের গা . 

দেবজন্ম হয়। সাক্ষাৎ দেবজন্ম হয় না।, ১ 
“তথা চ-_-“এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যপ্ম্ঠ ইতি শব 

সাক্ষাৎ মতনতস্যবতার-বীজতমূচামানং বিরুধ্যেত।” . 
“এবং শ্রীমন্তাগবতে আগ্তাবতার নারায়ণদেবকে মতন্তাদি অবতারগণের টা 

নিধান ও অব্যয় বীজ বল! হইয়াছে। যদি নারায়ণের কেশরূপ বীর্ধা 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ না করিত, তাহ হইলে 

াক্ষাং-অবতার- বীজদ্বের বিরোধ হয় | 

শপিচ (কেশরেতসোদে হজত্বে সমানেইপি রেতঃপ্রভবত্বে অর্বাক্ক- 



১৬৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

শ্রোতত্বেন মনুষ্যত্ব পুক্রত্ব্চ স্যাৎ।. তথা “রুষ্ণস্ত ভগবান্ ম্বয়ম্ঠ ইতি 
শ্রীত্তাগবতোক্তিঃ সঙ্চ্ছতে।” | 

যদিচ কেশরূপ বীর্য্যের দ্বারা উৎপত্তি হওয়াতে ধাম ও কৃষ্খের 

দেহজের স্ায় উৎপত্তি হইয়াছিল, তথাপি এই উৎপত্তির দ্বারা তাহার 
একদিকে মনুষ্যত্ব ও পুভ্রত্ব এবং অপরদিকে স্বয়ং ভগবত্ব সিদ্ধ হইয়াছিল ।” 

“ন চ কেশোদ্ধারণাৎ ক্ৃষ্কস্তাপ্যংশত্বং, প্রতীর়তে ইতি বাচ্যম্, কেশন্ত 

দোবয়বন্থাভাবাৎ, তম্মাৎ নমুচিবধে কর্তবো যথা অপাং ফেণে বজ্ঞন্ত 

প্রবেশঃ, এবং দেবকীরো হিণ্যোর্জঠ র-প্রবেশে কর্তব্যে কেশঘ্বয়েন দ্বারভৃতেন 

ভগবতঃ কাৎক্গযেনৈবা বিভাবে দ্রষ্টব্য ইতি যুক্তন্।” | 

যদি বল, কেশ উদ্ধরণ দ্বার! শ্রীরুষ্ণের অংশত্ব গ্রাতীয়মান হর, বাস্তবিক 

তাহা নহে । কারণ কেশ বলিলে দেহাবয়ব বুঝায় না । নমুচি বধকালে, 
জলের ফেণে যেরূপ বজের প্রবেশ হইয়াছিল, সেইরূপ কেশঘ্বার৷ দেবকী 
ও রোহিণীর জঠরে প্রবেশ করিয়া রামকুষ্ণের ভগবদাবির্ভাবের? কৃত্মত 

নষ্ট হয় না।, | 

শ্রীধস্থামী কিন্তু কেশের অন্তরূপ অর্থ করেন। | 

“তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারা বতরণক্জপং -কার্ধযং 

কি্নদেতৎ মৎ-েশাবেব শুৎকর্তং ং শত্তাবিতি গ্ভোতনার্থং রামকণ্য়োবর্ণ 

ইচনার্থধ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্তথা তাত্রৈব নিরিরিরসিরিজ? 

কত ভগবান্ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ।” | | 

সী অবতার যে নারায়ণের কেশমাত্র, স্লোকের এরূপ অভিপ্রায় 

্ নহে। তাৎপর্য এই যে, ভারাবতরণ কাধ্য কিঞ্চিৎ মাত্র, সে আমার | 

কেশ, অনায়াসে করিতে পারে। এই কথা জানাইবার জন্তট কেশ 
উৎপাটনের প্রসঙ্গ কর! হইয়াছে । রাম ও কৃষ্ণের শুক্র ও কুষণ বর্ণ 
্ ঝনোটার জন্তও শুরু ও কৃষ্ণ কেশের কথা বলা ছে কতা না. 



শ্রীকষ্চতত্ব। ১৬৫ 

হইলে, পূর্বাপর কথার বিরোধ হয়) “কৃষ্স্ত ভগবান্ স্বয়ং” এ কথারও 

বিরোধ হয়|? 

্রীধর স্বামী নিগৃঢ় কৃষ্ণতত্বের সমাধান করিলেন না, তিনি কেবল 
_ৰাক্চাতুরীর আশ্রয় করিয়! পাশ কাটাইলেন। নীলকণ্ঠ রহস্ত উত্তেদের 

প্রয়াস করিলেন। তাহার মতে কেশ-উদ্ধরণ রেতঃপাতের ন্যায় এক 

প্রক্রিয়া । | 

প্রত্যেক কোষের এক স্থায়ী কোষাণু আছে । দেই কোষাণু হইতে 

প্রতি জন্মে জীবের নৃতন কোবের সৃষ্টি হয়। 

জীবের অনূময় কোষ ও প্রাণময় কোষ লইয়! স্থল শরীর । মনোমর় । 

ও বিজ্ঞানময় কোষ লইয়! হা, আনন্দময় কোষ লই কারণ- 

শরীর | 

যেমন কোষাত্মক দেহ জীবের প্রকৃতি, সেইরূপ বিশ্বব্রহ্ষা্ড নারায়ণ- 

দেবের প্রকৃতি। ত্রিলোকী তাহার স্থুলকোষ, মহর্লোকাদি তাহার 

সুক্কোষ, বৈকুণ্ঠ তাহার আনন্দময় কোষ । 

সেই বৈকুগ্ঠাধিপতি নারার ব্রহ্মাগাধিপতি ও শ্বেতদ্বীপাধিপতির সহিত 
মিলিত হইঞ্জা, এশ্বরিক ুক্মদেহ ও স্থলদেহ ধারণ করেন। আরধীর তিনিই 

কথনও “নারায়ণ খধিকে কখনও মৈত্রেয় খবিকে আশ্রয় করিয়া টি 
স্থলদেহ ধারুগ করেন, এবং মনুষ্য হইয়া মনুষ্যলীলা সম্পাদন করেন। স্ 

কোষাণুর সহিত জীব প্রকাশের জন্য নিত্য সম্দ্ধ) নারায়ণ দেবও ৬ 
আপনার কেশের সহিত প্রকাশের জন্য নিত্য দন্বদধ। রি 

_.... ভগবান্ বিষু অদ্দিতির গর্ভ দ্বার৷ আপনাকে পরিচ্ছন্ন করিয়া বামনরপে 
অবতীর্ণ ছন। তিনিই ত্রিলোকাধিপতি বিষুঃ 1/ 7, 

খন সেই ক্ষীরোদ-শারী বিষু। শয়ন করেন, তখন তাহার প্রতিনিধি 

১১, করেন।, আবার যখন বিষু জাগরিত হন, তখন তিনি বৈষব 

০০৯৮ 

ক 



১৬৬ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

ভাব জগতে প্রচার করেন। ভক্তের! উল্লসিত হৃদয়ে বিষ্ণুর উত্থান 

প্রতীক্ষা করেন। 

' খাত্রৈনং বীক্ষিতুং দেবা! ন শেকুঃ স্থপ্তমব্য়ম্।* 

ততঃ স্থপিতি ঘন্মাস্তে জাগণ্তি জলদক্ষয়ে ॥ 

তন্মন্ স্থপ্তে ন বর্তন্তে মনত্রপূতাঃ ক্রতুক্রিয়াঃ | 

শরৎপ্রবৃত্তে যজ্জেহয়ং জাগর্তি মধুন্দনঃ। 

তদিং বার্ষিকং চঞ্রং কারয়ত্যন্তুদেশ্বরঃ | 

বৈষ্ণবং কর্ম কুর্ববাণঃ সুপ্তে বিষকৌ পুরন্দরঃ ॥- হরিবংশ ৫০ 

দ্যৎকালে এই অবিনাণী পুরুষ সুপ্ত হন,ঃতখন দেবগণ ইহাকে নিরীক্ষণ 

করিতে সমর্থ হন না। ইনি গ্রীম্মাবানে স্সাধাঢ় মাসে শয়ন করেন 

এবং জলদকাল অতীত হইলে কার্তিক মাসে জাগরিত হন। তিনি সুপ্ত 

হইলে মন্ত্রপূত যজ্ঞকাধধ্য সমুদায় নিবৃত্ত হইয়। থাকে । শরংকালে বাজপেয় 

প্রভৃতি যক্ত আরন্ধ হইলে মধুস্দন জাগরিত হন। ভগবান্ বিষণ শয়ন 

করিলে জলদেশ্বর পুরন্দর বৈষ্ণব কর্ম সম্পাদন করতঃ এই প্রসিদ্ধ 

বর্ধাখখতুজন্ত বারিবর্ষণাদি কার্ধ্য নির্বাহ করাইয়! থাকেন।”__বঙ্গবাসীর 

পৃথিবীতে অবতরণ করিবার জন্ত। নারায়ণদেব ক্ষীরোদসাগরে গমন 
করিলেন 0. 
[......... স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদিবালয়ে। 

জগাম বিধুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্ ॥ 

তত্রৈব পার্বতী নাম গুহা মেরোঃ সুতুর্গম! | 

ব্রিভিন্তস্যৈব বিক্রান্তৈ নিত্যং পর্বস পুজিতা ॥ 

_পুরাণং তত্র বিন্ন্ত দেহং হরিরুদারধীঃ। 

আত্মানং যোজয়ামাস বন্গদেবগৃহে প্রভূঃ ॥-_হরিবত 



শ্্রীকষ্ণতত্ব। ১৬৭ 

“ভগবান্ বিষণ দেবগণের প্রতি অন্নুমতি করিয়। ক্ষীরোদসাগরের উত্তর 

দিকে স্বকীয় স্থানে গমন করিলেন। এ প্রদেশে নুমের শৈলের পার্ধতী 

নামে অতিশয় দুর্গম গুহা আছে? তীহারই ত্রিবিক্রম দ্বারা পর্বকালে 

নিয়ত সেই গুহা! পুজিত হইয়! থাকে । সর্বশক্তি-সমস্থিত উদারধী হরি 
সেই গুহামধ্যে নিজ পুরাণ দেহ বিন্তাম করিয়া বস্থুদেবের গৃহে আত্মাকে 

নিয়োজিত করিলেন |” 

এইবার নারায়ণ খষির উৎপত্তি। নারায়ণ খষি হয়ত বন্ুদেবের 

শরীরে প্রথমে গ্রবেশ করিয়৷ পরে দেবকীর গর্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 

কিন্তু ভগবান্ বিষণ দেবকীর গর্ভে তাহার শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন। 
এইজন্য শ্রীরুষ্ণ তগবতী যোগমায়াকে বলিয়াছিপ্েন, -_ 

“অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে। 

্রাঙ্গ্যামি বং ধশোদায়াং নন্দপত্থ্যাং ভবিষ্যসি ॥৮-/ 

শ্রীধর স্বামী এই 'অংশভাগ, লইরা অত্যন্ত বিব্রত হইলেন, এবং & 

কথার নানারূপ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু জন্মসন্বন্ধে 'অংশভাগ 

কথা থাকাতে শ্রীরুষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। পু 

হে কৃষ্ণ, হে সথে, হে গ্রাণনাথ, তোমার তন্ব নির্ণর করিতে অতিশয় 
তা দেখাইলাম। আমি তোমার নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। 
প্রাণবল্পত, আমি তর্কের ঝঞ্ধায় তোমাকে ফেলিলাম। জানি তুমি দুর্গম, 

জানি তুমি দেবের অগোচর, জানি তুমি পূর্ণ ভগবান্। তর্ক দ্বারা তোমার | 

পূর্ণ ভগবত প্রতিপাদন করা আমার ছুরাশা! এইবার পরতো, যেন 
আমার আশ! সফল হয়। এইবার মৈত্রেয় খষির সহিত তোমার ধর 

দেখাবার চেষ্টা করিব। নু 



শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়। 

ঘবারকার কোন বিপ্রপত্বী পুত্র প্রসব করিলে, সেই পুত্র ভূমি স্পশ 
করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে মুতপুভ্র রাখিসা, 
রাজার দোষে তাহার পুত্র নষ্ট হইতেছে, এইরূপ কীর্তন করিত। নবম 
পুত্রের মৃত্যুকালে যখন ব্রাহ্মণ এইরূপ অন্থযোগ করিতেছিল, তথন অজ্ঞুন 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত ছিলেন । তিনি ব্রাহ্ণকে ভবিষ্যৎ পুক্র সম্বন্ধে 
অভয় প্রদান করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণ পত্বীর আসন্ন-প্রসববার্তী 
অজ্জুনকে নিবেদন কবিলেন। অজ্জুন গাণ্তীব-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলে ও, 
্রাহ্মণকুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গতান্ু হইল। লজ্জায় ও দ্বণায় ঘ্রিয়মাণ 
হইয়! অঞ্জুন যমপুরীতে ক্রাহ্মণপুত্রের অস্থুদ্ধান করিতে গমন করিলেন । 
তিনি ইন্্রলোক, অগ্নিলোক, নৈথ্তলোক, চন্দ্রলোক, বাযু-লোক, বরুণ- 
লোক, রসাতল ও স্বরগপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু দ্বিজ- 
শিশুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন অজ্জুন প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ 
বলিয়া, অগ্নি-প্রবেশে ক্ৃতসংকল্প, হইলেন। শ্রীরুষ্ণ নিষেধ করিয়! তাহাকে 
আপন দিব্যরথে বসাইলেন, এবং সেই মহাযোগেশ্বরেশ্বর মহাযোগ অবলম্বন 
করিয়া সুদর্শন-নির্দিষ্ট পথ দ্বারা তমঃপারে অনস্তশায়ী ভগবান্ নারায়ণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । | 
তাকাহু তূম৷ পরমেষ্টিনাং প্রভূব দ্াঞ্জলী সম্মিতমুর্জয়। গিরা ॥ ভা- -পু২১০-৮৯-৫৭ 

শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন $. অনন্ত 
ব্রহ্ধাণ্ডের প্রভু তমা পুরুষ তখন সম্মিতবদনে তীহাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
তেজোময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন /+ 



শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয়। ১৬৯ 

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োরিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা৷ ভূবি ধর্মাগুপ্তয়ে । 

কলাবতীর্ণাববনে ভর্রান্থরান্ হত্বেহ তুয়ন্তরয়েতমস্তিকে ॥ 

“আমি তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়। ব্রাহ্মণকুমারগণকে এখানে 

আনিয়াছি। ধর্শের রক্ষার জন্তট তোমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। 
কলিতে যে সকল অস্থুর পৃথিবীর গুরুভার উৎপাদন করিয়াছে, তাহার্দিগকে 

বধ করিয়৷ তোমর! শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।” 

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবুষী। 

ধম্মমাচরতাং স্থিত্যে ধষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ 

“তোমরা নর ও নারায়ণ খধি। তোমাদের সকল কামনাই পুর্ণ 

হইয়াছে । কেবল জগতের জন্য কিছুকাল লোক-সংগ্রহরূপ ধর্মের আচরণ 

কর। | 

এইবার নর ও নারায়ণ খাষির পার্থিব লীলা অবদান-প্রায়। জগতের 

মঙ্গলকামনায় তাহার! বিশাল! ব্দরীতে এতদন আশ্রম রাখিয়াছিলেন। 

আজ সেই আশ্রম শন্ত হইতে চলিল। কেবল বাকি থাকিগ তাহার্দের এক 

কার্ধ্-_অন্থুর নাশ দ্বারা অবনীর ভার হরণ। কুরুক্ষেত্র মহারণে সেই 

কার্য সম্পাদিত হইবে। রখী ও সারথি হইয়া নরনারায়ণ পৃথিবীর ভার 

হরণ করিবেন। তাহার পর? জগতের জন্য, জীবের নিবৃত্বিসাধনের জন্ত» : 

অত্যুচ্চপথে জীবকে পথিক করিবার জন্য, কে অহনিশ বদরী আশ্রমে যব 

করিবে? কলাপবাসী খধিগণের কে মন্রাত। হইবে? কৃষ্ণততব কে 

প্রকাশ করিবে? ভগবানের আবির্ভাবে কে সেতু হইবে? তবেকি 

মনুষ্য কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইবে? নিতা বৃন্দাবনলীলা কি অনিত্য হইবে? 

নরনারায়র খষি বৈকুণ্ঠে ভূম! পুরুষের পারিষদ নাই বা হইলেন? আমাদের 

জগতে কৃষ্ণতত্ব আবির্ভাবের সেতু না রাখিয়! নারায়ণ খষি আমাদিগকে 

- ছাড়িতে পারেন না। তূমা, পুরুষেরও অধিকার নাই যে, আমাদিগকে 



১৭৩ শ্ীক্লীচৈতন্ কথা । 

সেতু হইতে বঞ্চিত করিয়! নারায়ণ খধিকে আমাদের মধা হইতে 
লইয়া যাঁন। 

কুরুক্ষেত্র মহারণ সংঘটিত হইল । যছুকুলে ব্রহ্মশাপ হইল । দেবগণের 

সহিত ব্রহ্ম! আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন । 

ঘছ্ুবংশেইবতীর্ণস্ত ভবতঃ পুরুযোত্তম । 

শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো৷ ॥ 

নাধুন! তেহখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্। 

কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥ ভাঃ পুঃ ১১-৬ 

“হে পুকুষোত্তম, একশত পঞ্চবিংশ বৎসর হইল, তুমি যছকুলে অবতীর্ণ 

হইন্বাছ। দেবকার্যের আর অবশেষ নাই। তোমার কুলও বিপ্রশাপে 

নষ্টপ্রায় ।” 

্্রীকু্ণ বলিলেন, যদ্ুকুল নাশের পর আমি স্বধামে গমন করিব । 

তাহার পর দ্বারকায় মহা উৎপাত সমুখিত হইল। শ্রীরুষ্ণের প্রিয়সথা 
উদ্ধব মনে মনে অনুভব করিলেন, এইবার লীলার অবসান হইবে। তিনি 

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আসিয়া বলিলেন 

| নারায়ণ নরসখৎ শরণং প্রপদ্যে ! 
“নরসথা। নারার়ণের শরণ লইলাম 1” 

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন ;- 

_ গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্ধ্যাখাং মমাশ্রমন্। 

তত্র মৎপাদতীর্ঘোদে ন্নানোপম্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ 

ঈক্ষয়ালকনন্দায়! বিধৃতাশেষকলাষঃ | 
বসানে। বন্ধলান্তঙ্গ বন্যাতুক্ সুখনিংম্পৃহঃ ॥ 

তিতিক্ষু দ্বন্ৰমাত্রাণাং সুণীলঃ সংযতেন্দিয়ঃ | 
শাস্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ 



শরীক ও মৈত্রেয়। ১৭১ 

মত্তোহন্ুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমন্ুভাবয়ন্। 
ময়্যাবেশিতবাকৃচিত্তো সন্বর্মনিরতো ভব্। 

অতিব্রজ্য গতীন্তিস্্! মামেস্তসি ততঃ পরম্॥ ১১--২৯ 

হহেউ-দ্ধব! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি-তুমি বদরীনামক 

আমার আশ্রমে গমন কর। সেখানে বিষণণপদীর জলে স্নান ও স্পর্শ দ্বারা 

শুদ্ধ হইয়! এবং অলকনন্দার পবিত্র দর্শনে বিধৃত-পাপ হইয়৷ বন্ধল পরিধান 

পূর্বক বন্য-ফলমুলাছারী হইয়! বিচরণ করিবে এবং বাসনারহিত, দ্বন্দবসহিষুঃ, 

সুনীল, সংযতেন্দিয়, শান্ত, সমাহিতবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত হইয়! 

নির্জনে আমার উপদিষ্ট বিষয় অনুশীলন করিবে, বাক্ ও চিত্ত আমাতে 

'আবেশিত করিবে এবং সতত সন্বন্মনিরত হইবে। এইরূপে ত্রিগুণময়ী 

গতি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ | 

এই উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া উদ্ধব প্রকৃতির সহজ সৌনর্যযে ভাসিয়! 

পড়িলেন। মহাত্ম। বিদুরও হস্তিনাপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তীর্থ-পর্ধ্যটনে 

নিযুক্ত ছিলেন। বখুনা-তটে উদ্ধবের সহিত বিছুরের সাক্ষাৎ হইল। 

উদ্ধবকে গা আলিঙ্গন করিয়া বিছুর সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ 

উদ্ধব বলিলেন-_ | ৃ ূ 

কুষ্ণছ্যমণি নিম়়োচে গীর্ণেষ্ষজগরেণহ। 

কিন্ন নঃ কুশলং ব্ররাং গতশ্রীষু গৃহেঘহম্। 

“দিনমনি কৃষ্ণ অন্তগত। কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহসকল গ্রাস 

করিয়াছে । গৃহশ্র। বিগত হইয়াছে । আমি আর কি কুশল বলিব? 

সোহহং তদদর্শনাহলাদ বিয়োগার্তিযুতঃ প্র ॥ 

গমিষ্যে দয়িতং তস্ত বদধ্যাশ্রমমগডলম্ ॥ 

যত্র নারায়ণে। দেবে! নরম্চ ভগবানৃষিঃ। 

ৃদতীব্রং তপোদীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥ 



১৭২ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

“কাহার সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়াছি বটে, কিন তাহার দর্শনাহলাদ 

হইতে আমি বিষুক্ত হইয়াছি। আমি আজ কাতরভাবে তীহার প্রিয় 

আশ্রম বদরীমণ্ডলে গমন করিতেছি । সেখানে লোকভাবন নারায়ণদেব ও 

নরখধি আকল্লান্ত ছুশ্চর করুণাপূর্ণ তপন্ত। করিতেছেন। 
উদ্ধব! তুমি কি জাননা, , ভু পুরুষের আঙ্ঞায় নরনারায়ণ এইবার 

বৈকুষ্ঠগামী ? 
বিছুর বলিলেন, “উদ্ধব, তবে তুমি আমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ 

দাও ।” 

নু তে তত্বসংরাধ্য খষিঃ কৌশারবোইস্তিকে | 

সাক্ষান্তগবন্ডাদিষ্টো মর্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ভা, পু, ৩৪ ২৬ 

উদ্ধব বলিলেন, “হে বিছুর ! শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অগ্তকে দান করিতে 
আমার অধিকার নাই। সেই তত্ব জানিবার জন্য তুমি কুশারুপুত্র মৈত্রের 

খধিকে আরাধন! করিবে ৷ যখন ভগবান্ এই মর্ত্যলোক ত্যাগ করিতে ইচ্ছা 

করিয়াছিলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ আমার সম্মুখে মৈত্রেয় খষিকে উপদেশ 

করিবার আদেশ করিয়াছেন” 

_ বে কি্্রীরুষ্ণ মৈত্রেয খষিকে নিজের অধিকার দিয়া গিয়াছেন? 
তবে কি কৃষ্ণতত্ব প্রকাশের জন্য মৈত্রেয় নারায়ণ খষির প্রতিনিধি 

হইয়াছেন? . | 
_.. পভগবতৈব ম্মরণমাত্রেণ তবাপি তত্বমুপদি্টপ্রায়ম। অথ কেবলং 
অসন্ভাবনাদি নিবৃত্য়ে জ্ঞানী কশ্চিদারাধ্যঃ। সচ তবারাধ্যো মৈত্রেয়ে 

নব. মমাস্তিকে এব ত্বুপদেশে তন্তাদি্ত্বাৎ।৮_-্রীধরস্বামী। 

"ভগবান যখন তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন তোমার তত্বজ্ঞান 
উপ্ি্টপ্রার়। কেবল মাত্র অসন্ভাবনাদি নিবৃত্তির'জন্ত কোন জ্ঞানী পুরুষ 

তোমার আরাধ্য । কিন্তু আমার সে অধিকারু নাই। সে অধিকার কেবল 



শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয় । ১৭৩ .. 

মৈত্রেয় খষির আছে । আমার সম্মুখে ভগবান্ মৈত্রেয় খষিকে উপদেশের: 

অধিকার দিপসাছেন 1” - শ্রীধর 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবলীল! সম্বরণ করিবার নিমিত গম্ভীরভাব ধারণ 
করিলেন । হুর অস্তগমন করিলে যদ্ুকুলের নাশ হইতে লাগিল। সরহ্বতীর 

জলে আচমন করিরা ভগবান্ অশ্বখবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন 
উদ্ধবও ভগবানের অভিপ্রায় জানিয়া, তাহার সম্মুখদেশ হইতে অপস্যত 

হইলেন। শ্রীরুঞ্ণচ তখন একাকী। এইবার পার্থিব অধিকার দিবার সময় । 
এইবার নারায়ণ খধির প্রতিনিধি নিধুক্ত করিবার কাঁল। এইবার তিনি 

শ্ব্ষ্য ধারণ করিলেন । এইবার চতুতূজ হইয়া তিনি মহিম। প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন । 

তখন উদ্ধব দেখিলেন-_ 

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্। 

শ্রীনিকেতং সরন্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্। 
শ্তামাবদাতং বিরজং প্রশাস্তারুণলোচনম্। 

দোর্ডিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ 

বামউরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাজ্বিসরোরুহম্ 

 অপাশ্রিতার্ভকাশ্বখ মরুশং ত্যন্তপিপ্পলম্ ॥ ভা, পুঃ৩1৪ 

এই মহ্থাপ্রয়াণের মহাসন্ধিকালে জগতে মহাভাব চিরপ্রচারের অধিকার 

পাবার জন্য এক মেত্রেয় ভিন্ন আর কে আসিতে পারেন? | 

তম্মিন্ মহাভাগবতো দ্ৈপায়ননুহৃৎসখ! | 

লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়! | 

“সেই অভূতপূর্ব ঘটনাময় কালে মহাভাগবত দ্বৈপায়ন-সথা সিন্ধ ১ 

খধি লোক সকল পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছায় সেই স্থানে উপস্থিত 

হইলেন ।” | | 



১৭৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

এ মৈত্রেয় খষি! এস। তুমি দেবগুর, মনুষ্যগুরু ত্রিজগতেব গুরু। 

শরীকৃষ্ণ-দত্ত অধিকারে তুমি পরম অধিকারী । ভাগবতে তোমার অধিকার 

ব্যক্ক হইয়াছে । বুদ্ধদেব নিজমুখে তোমার অধিকার প্রকট করিয়াছেন। 

আজ শ্রীমতী এনি বেসাস্ত যে প্রীষ্ট জগতের শীর্ষস্থানে তোমাকে বসাইয়াছেন, 
ইহা অধিক কথা৷ নহে। 

যেরূপ মনুষ্যজগতে রাজা. ও মন্ত্রী আছে,* সেইরূপ ধন্মজগতেও রাজ। 

ও মন্ত্রী আছে। বাস্থদেব ও সন্র্ষণ সেই রাজা ও মন্ত্রী। তাহারা বৈকুগ্ঠে 
আসীন হইয়া অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি ও অন্ত রহ্ধা্ডের গুরু । প্রতি 

্রহ্মাণ্ডে, প্রতি ত্রিলোকীতে তাহাদের প্রতিনিধি আছে। ত্াহারাও 

. বাসুদেব ও সন্কর্ষণ। প্রতি ভ্রিজগতে তাহাদিগকে প্রকাশিত করিবার জন্য 

খষি আছেন। সেই খধিরাও তাহাদের প্রতিনিধি । 

“এই ছুই প্রভুমাত্র, যেন রাজ! মহাপাত্র, 

| পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি ।” 
কৃষ্ণ প্রকাশের সেতু মৈত্রেয় খষি। চৈতন্যদেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ 

ভক্তসম্মত কথা । তাই সেই প্রকাশের সেতুরূপ মৈত্রেয় খষিকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করি। ও | 

এইবার চৈততন্তদেবের তত্ব কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই 

তত্ব বুঝিবার জন্ত আবেশতত্ব বিশেষরূপে জানিতে হইবে । 



আবেশের ক্রম। 

বাল্যকালে জীবের আত্মভাব অস্ফুট থাকে । তখন আবেশের বিশেষ 

স্থযোগ থাকে । তখন জ্জাবেশ এত প্রবলভাবে জীবকে অধিকার করিতে 

পারে যে, জীবের ম্বতন্ত্ুতা একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে। জীব যখন 

বালযভাব অতিন্রর্! করে.ও যৌবনের অধিকার মধ্যে আইসে, তখন আবেশ 

তত সহজ হয় না। বিশেষত: ভগবাবের আবেশ ভক্তের ইচ্ছাবীন। 
ভক্তের কোনরূপ বিপরীত ভাব থাকিলে ভগবান্ ভক্ত-শবীরে প্রবেশ করেন 

না। ভক্তও বিপরীত ভাৰ লইয়! ভগবানের আবেশ ধারণ করিতে সমর্থ 

হন না। হয়ত আবেশের উদ্ঘমই ভক্তের শরীরে বিকার উপস্থিত করে। 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই পূর্ণ ভগবানের লীলা । তিনি যে কোন খষির 

শরীর ধারণ করুন, এ বাল্যলীলাতে সে খষির কোন ম্বতন্ত্রত। ছিল না । 

রা ্রীৃষ্চ, রাসলীলার অধিনায়ক মহাযোগেশ্বরেস্বর শ্রীকৃষ্ণ, - 

য়ং ভগবান্। 

সি 

চৈতন্তদেবের বাল্যকালে একবার মাত্র টি হইয়াছিল, সেআবেশ 

তাৎকালিক, কেবল কোন ত্রাহ্গণশরেষ্ঠের অনুগ্রহ জন্য। 

পরম কৃতি এক. তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। 

কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥ 

বড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন। 

গোপাল নৈবেগ্ঘ বিনে না করে ভোজন ॥ 
দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
আলিয়। মিলিল! বিগ্র গ্রভুর বাড়ীতে ॥ 



১৬ | ক প্রীচৈতনত কথা। 

কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম। 

পরম ব্রহ্গণ্য তেজ অতি অন্ুপাম ॥ 

নিরবধি মুখে বিপ্র কষ কৃষ্ণ বোলে । 

অন্তরে গোবিন্দ রসে ছুই চক্ষু ঢুলে। 

ব্রাহ্মণ যেইমাত্র অন্ন বালগোপালকে নিবেদন করেন, সেইমাত্র বালক 
বিশ্বস্তর সেই অন্ন ভোজন করেন। একবার, দুইবার, বিশ্বরূপের কাতর 

নিবেদনে তৃতীয়বার তৃতীয়বারে সকলেই নিদ্রিত। 
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিব্দেন.। 

আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ 

বালক দেখিয়! বিপ্র করে “হায় হায়”। 
সভে নিদ্রা! যায়ে, কেছে। শুনিতে ন| পায় ॥ 

প্রভু বোলে “অয়ে বিপ্র! তুমিত উদ্দার। 

তুমি আম! ডাকি আন, কি দোষ আমার । 

মোর মন্ত্র জপি মোরে করহু আহ্বান । 
রহিতে মা পারি আমি, আসি তোম। স্থান ॥ 

আমারে দেখিতে নিরবপ ভাব তুমি। 

অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি ॥  চৈঃ ভাঃ আদি ৩ 

সে বাল্যকালের কথা। কিন্তু যেমন যেমন বিশ্বস্তর বড় হইতে 

লাগিলেন, তিনি ক্রমশঃই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। পাঠ-অবস্থায 

তিনি উদ্ধত । পঞ্ডিত হুইয়াও উদ্ধত | 

ছু হেন সে ওদ্বত্য প্রভু করেন কৌতুকে | 

রা তেমত উদ্ধত আর নাহি নবন্ধীপে ॥ চৈঃ ভাঃ 

এই ওত, ভাবের মধ্যে আবেশ হওয়া এক বিভ্রাট ।.. ওঁ্ধত্য ভাবে উদ্ধত 

্ পুরুষের প্রবল স্বতন্ত্রতা থাকে: :.আবেশ দ্বারা, লেই স্তন ভাবের তিরোভাৰ 



আবেশের ক্রম | ১৭৭' 

'কষ্টসাধা । এরূপ অবস্থায় আবেশের উদ্যম বিদ্বকর। কিন্তু কতদিন 

এরূপ ভাবে যাইবে? কতদিন জীবের উদ্ধার দীর্ঘস্থত্রতার মধ্যে পড়িয়া 

থাকিবে? কতদিন করুণার সাগর করুণাকটাক্ষ হইতে জীবকে বঞ্চিত 
রাথিবেন ? আবেশের উদ্ঘম হইল। কিন্তু ফল উন্মাদের ভাব। 

আচন্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে। 

গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে'॥ 

হুম্কার গর্জন করে, মালসাট পুরে । 

সম্মুথে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে সব্ব অঙ্গ স্তস্তাকৃতি হয়। 

হেন মূচ্ছা হয়, লোক দেখি পায় ভয় ॥ 
স্তনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার। 

ধাইয়া আসিয়। সভে করে প্রতিকার ॥ 

ক ঁ | গং 

সব্ব অঙ্গে কম্প, গ্রভূ করে আম্ষালন | 

হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্বজন ॥ 

প্রভু বোলে, “মুঞ্ি সর্ব লোকের ঈশ্বর 

মুঞ্ বিশ্বধরে। মোর নাম বিশ্বস্তর ॥ 

মুঞ্ি সেই, মোরেত না চিনে কোন জনে ?” 

এত বলি গড় দেই ধরে সর্বগণে ॥ চৈঃ ভাঃ 

পিতার মৃত্যুর পর ওুদ্ধত্যের লাঘব হুইল। বিশ্বস্তর পিওদানের জন্ঠ 
গয়াতীর্থে গমন করিলেন। বিষ্ণ-পাদ্দপল্মের মাহাত্ম্য শুনিয়৷ তাহার 

ভাবাস্তর হ্টল। দৈবষোগে ঈশ্বরপুরীও সেট সময়ে গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত 

হইলেন। শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সমাপন করিয়া, বিশ্বস্তর ঈশ্বরপুরীর নিকট 

মন্ত্রদীক্ষা! গ্রহণ করিলেন । 
১১ 



| | ১৮ ্ী্রাচৈভঠ কথ।। 

একদিন মহাপ্রভু বসিয়৷ নিভৃতে । 

নিজ ই্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিল করিতে ॥ 

ধ্যামানন্দে মহাপ্রভূ বাহ্ প্রকাশিয়! । 

করিতে লাগিল প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥ 

দ্কৃষ্ণরে বাপরে ! মোর জীবন শ্রীহরি 

কোন্ দ্রিগে গেল! মোর প্রাণ করি চুরি ॥” 

এই বিরহভাব ক্রমে তীব্র হ্টতে লাগিল। 
যে প্রভূ আছিল! অতি পরম গম্ভীর । 

সে প্রভু হইল! প্রেমে পরম অস্থির ॥ 

কুষ্ণ, কৃষ্ণ করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্ত হইলেন । আর কি কৃষ্ণ স্থির থাকিতে 

পারেন? কৃষ্ণ যাহ। করিলেন, তাহা অতি গোপনে, অতি কষ্টে মহা প্রভু 

অন্তরঙ্গ ভক্তদলের নিকট বর্ণন। করিয়াছেন । 

| কানাঞ্চির নাটশাল! নামে এক গ্রাম। 
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলু' সেই স্থান ॥ 

তমাল-স্তামল এক বালক শ্ুন্দর। 

নবগুঞ্জা সহিত কুগ্ুল মনোহর ॥ 

বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি । 
ঝলমল মণিগণ লথিতে ন! পারি ॥ 

হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর । 

চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 

নীলন্তস্ত জিনি ভূজে' রত্ব-অলঙ্কার। 

শ্রীবংস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ 

কি কহিব দে গীত ধটার পরিধান । 
মকর কুগডল শোভে কমল নয়ান ॥. 



আবেশের ক্রম। ১২৯১ 
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে । 

আম! আলিঙ্গিয়৷ পলাইল!৷ কোন্ ভিতে ॥ 

: ঞ পু 

কহিতে ক হিতে মৃচছ। গেলা বিশ্বস্তর | 

পড়িল! “হা কৃষ্ণ 1” বাঁল পৃথিবী উপর 1 চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ 

এবার আবেশের আর কিছু বাকি থাকিল না। এবার আর বিশ্বস্ত 

থাকিলেন না_-এবার মহাপ্রভু চৈতন্তদেব। এখন হইতে কেবলমাত্র 
বশ্বর্য্-প্রকাশের তারতম্য । কখনও ভগবস্ভাব, কখনও মিশ্রভাব। কিন্তু 

সকল ভাবই অসাধারণ। এখন যে তাহার ভক্তভাব, সেও অবতারের ভাব। 

সে প্রেম-বিকাশ, সে প্রেমবৈকল্য, সে প্রেমনিদর্শন, সকলই অলৌকিক। 
জমা নাক সপ 



কাহার আবেশ? 

শ্রীমান্ পণ্তিত শ্রীবাসের মন্দিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন__ 

“পরম অদ্ভুত কৃথা, মহা! অসম্ভব । 

নিমাঞ্ি পণ্ডিত চৈলা পরম বৈষ্ব ॥ 

গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে। 

শুনি আমি সম্তাষিতে গেলাউ বিকালে ॥ 

পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ । 

তিলার্ধেক গুঁদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥ 

নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণ-কথ | 

ঘে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব যথা ॥ 

পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম। 

নয়নের জলে সব পুর্ণ হৈল স্তান ॥ 

সর্ব অঙ্গ মহাকম্প পুলকে পুণিত । 

হা কৃষ্ণ ! বলিয়! মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥ 

_ সর্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মুচ্ছিত। 

কথোক্ষণে বাহ্দৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ 

শেষে যে বলিয়া “কৃষ্, কান্দিতে লাগিল! । 

হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥ 

যে ভক্তি দেখিল আমি তাঙ্থান নয়নে । 

তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥”  চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ 



কাহার আবেশ । ১৮১ 

বৈষ্ণবসমাঁজে মহা! আন্দোলন হইতে লাগিল! এরূপ অমানুষিক প্রেমের 

বিকাশ দেখিয়া বৈষ্ণবের! নানারূপ নিশ্চয় করিতে লাগিলেন । 

“শুনিএগ অপুর্ব প্রেম সভেই বিস্মিত । 

কেহো৷ বোলে “ঈশ্বর বা হইল! বিদ্দিত' ॥ 

কেহো৷ বোলে “নিমাইপ্ডিত ভাল হৈলে। 

পাষগ্ডির মুণ্ড ছিগ্ডিবারে পারি হেলে” ॥ 

কেছো৷ বোলে “হইবেক কৃষ্ণের রহস্ত | 

 সর্ধথ| সন্দেহ নাঞ্ঞি জানিহ অবশ্ঠ” ॥ 

কেহো বোলে “ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে। 
কিবা! দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে” ॥৮ চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ 

অধ্যাপক বিশ্বস্তরের এখন অন্ত ভাব। 

“কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। 

কৃষ্ণ বিন্ধ প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥ 

আগুমুখে এ কথা শুনিঞ ভক্তগণ । 

সব্বগণে বিতর্ক ভাবেন মনে মন ॥ 

কিব। কৃষ্ণ প্রকাশ হইল সে শরীরে? 

কিব! সাধুসঙ্গে, কিবা পূর্বের সংস্কারে ? 

এই মত মনে সভে করেন বিচার । 

স্থখময় চিত্ত বৃত্তি হইল সভার ॥ 

বৈষ্ণব আবেশে মহগ্রতু বিশ্বস্তর | 

রুষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর ॥ 

অহণিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণ নাম। 

বদনে বোলয়ে “কৃষ্ণচন্দ্র অবিরাম ॥ 



ু ীপ্রীচৈত্ কথা । 

পঢ়াইতে বৈসে গিয়! ত্রিজগৎ-রায় । 

কৃষ্ণ-বিন্থু কিছু আর না আইসে জিহ্যায় |” মধ্য ১ 
অবশেষে মহাপ্রভুর শিষ্যগণ বলিতে লাগিলেন-__ 

“দ্রিনদশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান । 

সর্ব শবে কৃষ্ণ ভক্তি কর+ কৃষ্জনাম ॥ 

দশদিন ধরি আজি পাঠ-বাদ হয়। 

কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥” 

প্রভূ বোলে ভাই সব কহিল! স্ুসত্য । 

আমার এ সব কথা অন্তত্র অকথ্য ॥ 

কৃষ্ণবর্ণ এক শিগু মুরলী বাজায় । 
সবে দেখো তাই ভাই | বোলো? সর্বথায় ॥ 

যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্জনাম। 

সকল ভূবন দেখো গোবিন্ের ধাম ॥ 

তোম! সভা! স্থানে মোর এই পরিহার। 

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥” মধ্য ১ 

মহাপ্রভুর অধ্যাপন কার্য্য এইবার শেষ হইল । 
এই হৈতে পুর্ণ হৈল বিগ্ভার বিলাস। 

সন্কীর্ভন আরম্তের হুইল প্রকাশ ॥ 

প্রথমে নিজগৃহে সন্ধীর্ভন, তাহার পর শ্রীবাসের মন্দিরে । এই 
সঙ্কীর্ভনে তিনি প্রেমের মহাভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

“হুরিবোল” বলি প্রতু জাগিল৷ গর্জিজিতে । 

৮ পড়ে, কেহো! না পারে ধরিতে । 

ত্রাস, হাস, কম্প, স্যেদ, পুলক গর্জান। 

- একেবারে সর্ধ ভাব দিল দরশন ॥ 



নী 

কাহার আবেশ। ১৮৩ 

কীর্তনের ধ্বনি সকলকে বিষ্বল করিল। ভক্ত সেই ধ্বনিতে আনন্দ 

অনুভব করিতে লাগিল। পাষণ্ড অত্যন্ত বিরক্ত হুইয়। পড়িল। যবন 

রাজার কাছে এই কীর্তনের সংবাদ পহুছিল। * 

আজি মুগ দেরানে শুনিলু সব কথ! । 

রাজার আজ্ঞায় ছুই নাও আইসে হেথা ॥ 

শুনিলেক নদীয়ায় কীর্তন বিশেষ | 

ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ 

এইমত কথা হইল নগরে নগরে । 

রাজনৌক1 আইসে বৈষুব ধরিবারে ॥ 

শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার । 

যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাহার ॥ 
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয় | 

জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ 

এইবার মহাপ্রভুর ভক্তভাব দুরে গেল। ভক্তভয় নিবারণের জন্ঠ তিনি 
ভগবান্ হইলেন। | 

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে । 

পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে ॥ 

“কাহারে বা পুজিন্, করিস্ কার ধ্যান। 

যাহারে পুজিস্ তারে দেখ, বিদ্যমান ॥ 

জ্বলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। 

হইল সমাধিভঙ্গ, চাছে চারি ভিত ॥ 

দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বস্তর | 

চতুভূজি-_শঙ্খ চক্র গদ! পদ্মধর ॥ 



১৮৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ট কথা । 

দেখিয়। হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে | 

স্তব্ধ হৈল! শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে ॥ 

ডাকির। বোলয়ে প্রভু “আরে শ্রীনিবাস । 

এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ ॥ 

তোর উচ্চ সঙ্ীর্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে । 

ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলু' সর্ব পরিবারে ॥ 

সাধু উদ্ধারিমু, ছুষ্ট বিনাশিমু সব । 
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব ॥” 

স্রীনিবাস প্রিরকারা প্রভু বিস্তর । 

চরণ দিলেন সব্ব-শিরের উপর ॥ 

অলক্ষিতে .বুলে প্রভু মাথায় সবার । 

হাসি বোলে “মোরে চিত্ত হউ সভাকার ॥+ 

হুঙ্কার গঞজ্জন করি প্রভু বিশ্বম্তর | 

শ্রীনিবাস সম্বোধিরা বোলেন উত্তর ॥ 

“অয়ে শ্রীনিবাস ! কিছু মনে ভয় পাও? 

শুনি তোমা” ধন্সিতে আইসে রাজ-নাও ॥ 

রাজার যতেকগণ রাজার সহিতে । 

সভা কান্দাইমু “কৃষ্ণ” বলি ভাল মতে ॥ 

ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস” মনে । 

সাক্ষাতেই করে। দেখ আপন নয়নে ॥, 

সম্মুখে দেখয়ে এক ৰালিক1 আপনি । 

শ্রীবাসের ভ্রাতৃন্থতা নাম “নারায়ণী* ॥ 
আজ্ঞা কৈল! “নারারশি ! কৃষ্ণ বলি কান্দ” ॥ 



কাহার আবেশ। ১৮৫ 

চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত। 

হা কৃষ্ণ!” বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ 

অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। 

পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ 

হাসিয়! হাসিয়। বোলে প্রভু বিশ্বস্তর । 

“এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর? চৈঃ ভাঃ মধ্য ২ 

তক্তভয় নিবারণের জন্য, ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত এবং হুরিনাম 

প্রচারের সৌকর্যের জঙ্ঠ মহাপ্রভু শ্বধ্য দেখাইলেন। এইজন্যই তিনি 

বরাহভাবে মুরারি গুপ্তের বিশ্বাস উৎপাদন করাইলেন। 
এই মত সর্ব সেবকের ঘরে ঘরে। 

কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ 

চিনি! সকল ভৃত্য প্রভু আপনার। 
পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার ॥ 

পাষণ্ডারে আর কেহো৷ ভয় নাহি করে। 

হাটে ঘাটে সভে “কৃষ্ণ গায় উচ্চস্বরে ॥ 

নিত্যানন্দের নিকট স্বরূপ-প্রকাশের জন্ত তিনি ব্যাস-পৃজার দিন ষড়তৃজ 

মুদ্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অছ্বৈত আচার্যোর সন্দেহ নিরাকরণের জন্য . 

তিনি আবেশিতচিত্ত হইয়। বিষুণর খ্রায় বসিয়াছিলেন । 

আবেশিতচিত্ত প্রভু সভেই বুঝিয়া । 
_ সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া ॥ 

ভুম্বার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায় । 

উঠিয়! বসিলা! গ্রতু বিষুর খরায় ॥ 

'নাঢ়া আইসে,” “নাঢ়া আইসে+ বোলে বারে বারে। 

ননাঢ়। চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে? ॥ 



১৮৬ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে প্রায় সমস্ত রাত্রি কীর্তন করিয়া, যখন এক 

প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তথন মহাপ্রভু শালগ্রাম কোলে করিয়া বিষুখস্রার 
উপর আরোহণ করিলেন। | 

চৈতন্য আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্তন । 

কহে আপনার তত্ব করিয়া গর্জন ॥ 

“কলিযুগে কুষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ । 

আমি সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন ॥৮ মধ্য ৮ 

তাহার পর চৈতন্তদ্দেবের সাতপ্রহরব্যাপী মহা প্রকাশ । 

ভক্তের পদার্থ প্রভূ খায়েন সন্তোষে। 

খাইয়া সভার জন্ম-কম্ম করে শেষে ॥ 

মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর। 

তমাল শ্তামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ 

হাথে বংশীমোহন, দক্ষিণে বলরাম। 

মহাজ্যোতির্ধয় সব দেখে বিদ্যমান ॥ 

যার যেন ষত ইট প্রভু আপনার । 

দেই বিশ্বস্তর দেখে সেই অবতার ! 

মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি। 

এমত করয়ে গৌরচন্্র কুতুহলী ॥ 
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতগ্ঠ নাহি পাই । 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞ্জি ॥ 

সেই নবদ্ীপে হেন প্রকাশ হইল। . 
| __ ষত ভট্টাচাধ্য একো৷ জন না দেখিল ॥ 

এই সকল প্রকাশ কেবল ভক্তের জন্য ও ভক্তি প্রচারের, জন্য । এই 

সকল প্রকাশে শ্রীরুঞ্চের আবেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের 
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ভিতরে ভিতরে অন্ত ভাব। সন্গ্যাসের পূর্বে সে ভাব তত তীত্র ছিল ন|। 

সন্ন্যাসের পর সেই ভাবই প্রবল, এবং তাহার শেষ দ্বাদশ বর্ষ, সেই 

একমাত্র ভাব । এই ভাব গোগীভাব, কিংবা! শ্রীমতী রাধিকার মহাভাব। 

গোগীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত । 

ব্রজেন্দ্-নন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ 

সন্্যাসের পর মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর মনুষ্যদেহে লীলা করিয়াছিলেন 

সন্যাস করিয়! চব্বিশ বৎসর অবস্থান । 

তাহা যে যে লীল! তার শেষ লীল! নাম ॥ 

তার মধ্যে ছয় বংসর গমনাগমন । 

নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 

অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি । 

আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ 

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে । 

প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥ 

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর । 

রুষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ 

নিরন্তর রাত্রিদদিন বিরহ উন্মাদে। 

হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 

শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 
উদ্বূর্ণ। গ্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে ॥ চৈঃ চঃ 

কাহার আবেশে মহাপ্রভুর এই গোপীভাব? শ্রীকৃষ্ণের আবেশে 

শ্রীকৃষ্ণের জন্ত এ বিরহ হইতে পারে না। এভাব চৈতন্তলীলার চরম 

ভাব। এ ভাবের মাধুর্য মনুষ্যে ইয়ত্বা করিতে পারে না। এভাব 

ভক্তির চরম ভাব--নিগুণ ভক্তির পৰাকাষ্ঠা--মহাভাতের উচ্চতম আদর্শ--. 



১৮৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা। 

নিত্য বৃন্দাবন-লীলার নিত্য দৃপ্ত । এভাবের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ । এ ভাব তবে 
কাহার ভাব? এ ভাবে কাহার আবেশ? 

ত্ঁহে৷ শ্ঠাম বংশীমুখ গোপবিলাসী। 

হো! গৌর কভু দ্বিজ কভূত সন্ধ্যাসী ॥ 

অতএব আপনে প্রভূ গোপীভাব ধরি। 

ব্রজেন্দ্রনন্দনে. কহে প্রাণনাথ করি ॥ 

সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ । 
অচিস্ত্য চরিত্র প্রভু অতি নুহূর্ববোধ ॥ 

ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয় । 

কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥ 

অচিন্ত্য অদ্ভূত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার । 
চিত্রভাব চিন্রগুণ চিত্র ব্যবহার ॥ 

তর্কে ইহা নাহি জানে যেই ছুরাচার। 

কুস্তীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার ॥-_-চৈতন্তচরিতামুত 

কুষ্ণদাস কবিরাজের এই শাসন-বাক্যেও পাপ মন ভয় পায় না। “এই 

মত হয়” বলিলেও মন সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ 

হইলেও মন যুক্তির বল অপেক্ষা করে। 

চৈতন্যদেবে তবে কাহার আবেশ ? মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত-_ 
স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়। তাহাদের কাছে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ 

| রুকাইতে পারেন নাই। তাহার! চৈতন্ততত্ব-বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। 

নির্জনে রামানন্দ ও চৈতগ্তদেব কৃষ্ণকথ| কহিতেন। নিভৃতে, অতি 

নিভৃতে তাহার! অতি গুঢ় রহস্তের আম্বাদন করিতেন। 

মে এইমত দুইজন কৃষ্ণকথাবেশে। 

নৃত্যগীত রোদমে হইল রাত্রিশ্ষে ॥ 



কাহার আবেশ। ১৮৯৮ 

দোহে নিজ নিজ কাধ্যে চলিলা বিহানে । 

সন্ধা! কালে রায় আসি মিলিল৷ আপনে ॥ 

ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্তকথা। কহি কতক্ষণ । 

প্রভুপাদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ 

কৃষ্ণতত্ব রাধাতত্ব প্রেমাতত্ব সার! 

রসতত্ব লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 

এত তত্ব মোর চিন্তে কৈল প্রকাশন । 

ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় । 

বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥ 

এক আশ্চধ্য মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কূপা কবি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 

পছিলে দোখল তোম৷ সন্র্যাসীস্বরূপ | 

এবে তোম! দেখি মুঞ্রি শ্তামগোপরূপ ॥১/ 
তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিক। । 

তার গৌরকাস্তি তোমার সব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ 

তাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন । 

নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ 

এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার । 
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥" 

তধে হাসি তারে প্রভু দেখা ইল স্বরূপ । 

রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 

গৌর অঙ্গে নে মোর রাধা স্পর্শন । 
গোপেন্দ্রসুত বিনা কেহে। না স্পশে অন্তজন ॥ 



১৯৪ শ্ীস্রীচৈতন্য কথা । 

তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন । 

তবে কৃষ্ণ মাধুর্য রস করি আম্মাদন ॥ 

চৈতন্তদেবের এই প্রকৃত তত্ব লইরা স্বরূপ গোস্বামী ত্তাহার কড়চায় 

লিখিয়াছেন-_ 

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহল দিনীশক্তিরম্মা 

দেকায্মানারপি ভুবি পুর৷ দেহভেদং গতৌ তৌ। 

চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তন্্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 
| রাধাভাবহ্যতিন্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ 

মহাপ্রভুর এক বহিরঙ্গ ভাব, এক অন্তরঙ্গ ভাব। হরিনাম প্রচারের 

জন্য, পাষগুদলনের জন্য, ভক্তের অনুগ্রহ জন্ত, তাহার বহিরঙ্গ ভাব। 

এই ভাবে কখনও তাহার এরশ্বধ্য, কখনও খ্রশ্র্্য ও মাধুর্যের সমন্থয়। 

কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে, শ্রীমতীর মহাভাবে, তিনি সতত মধুর, মধুর হইতে 

মধুর। চৈতন্য কখনও কৃষ্ণ, কথনও রাধা, কখনও রাধারুফ্ণ। 
চৈতন্ত অবতারে রাধারুষ্ণের আবেশ। কেবল কৃষ্ণের আবেশ 

নহে। 



রাধাকৃফ্চ কে? 

ভ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা*র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মহাপ্রভুর 

আবির্ভাবের সুত্রধার মাধবেন্দ্রপুরী । দেখিয়াছি, সেই আবির্ভাবের মহা! 

আয়োজন ও মহ আন্দোলন । দেখিয়াছি, প্রবল বিশ্বাসের সহিত মনের 

মহা আবেগে তক্তগণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিয়াছি, 

অদ্বৈতৈর আবাহন, বিশ্বরূপের পরিচধ্যা, নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ-ভাব গ্রহণ । 

বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ দ্বারে সন্কর্ষণের তত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

বাস্থদেব ও সন্কর্ষণের নিত্যসম্বন্ধ ও আমাদের পার্থিব জগতে সেই সম্বন্ধের 

আভান জানিতে যথাসাধ্য উদ্যম করিরাছি। সেই উদ্যমে কৃষ্ণতত্ 

আমাদের সম্থুথীন হইয়াছিল। তছুপলক্ষে বালকবিশ্বস্তরে, তরুণ অধ্যাপকে 

আমরা আগ্রহের সহিত অবতারের ভাব দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম । 

তাহার বাল্যে যাহা দেখি, তারুণ্যে সে ভাব দেখিতে পাই না। ক্রমে 

উদ্ধত বিশ্বস্তর এক অসাধারণ আবেশের ভাবমধ্যে পতিত হইলেন। তাহার 

ভক্তগণের মধ্যেও আবেশের ভাব, বিশেষতঃ শ্রীবাসে নারদের ভাব । 

বিশ্বস্তরে আবেশের ক্রম দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সে 

আবেশ রাধাকৃষ্জের আবেশ। 

এখন রাধাকৃষ্ণ কে? মহাভারতের কৃষ্ণকে সকলেই স্বীকার করেন। 

মহাভারতের মধ্যেও আবার কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত পাঠ দেখেন । বঙ্কিমচন্দ্রের 

শত্রীরুষ্খ এক জন অসাধারণ মনুষ্য বিশেষ। সে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার 

কোন সম্বন্ধই নাই । আবার পরম ভাগবত বৈষ্বগণ গোপীবল্পভ কৃষেঃ 

বান্ুদেব কৃষ্ণ দেখিতে পান না। | 



১৯২ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

তত্রাপ্যেকাস্তিনাং শ্রেষ্ঠ গোবিন্দহৃত-মানসাঃ। 

যেষাং শ্রীশপ্রসাদোহপি মনোহর্ভূ ন শরুয়াৎ। 

সিদ্ধান্ততত্বভেদেহপি শ্রীশকুষ্ণস্বূপয়োঃ | 

রসেনোতকৃষ্যতে কৃষ্চরূপমেষ! রসস্থিতিঃ ॥ 

_-ভক্তিরসামূতসিন্ধু, ২৩১ 

“একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে ধাহারা গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃতচিত্ত 

তাহারাই শ্রেষ্ঠ । কুক্সিণীপতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও তাহাদের মন হরণ করিতে 

পারে না। হযদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও 

গোগীবল্লভ প্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই, তথাপি গোপীবল্পত শ্রীরুষ্ণই উৎকৃষ্ট । . 
তিনি প্রেমময় ও প্রেমের আম্পদ 1” মহাভারতের রুষ্জ পরব্যোমের 

অধিপতি বিষ্ণু । ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; রূপগোম্বামী বলেন 
যে,” 

আন্ুকৃল্যেন কৃষ্ঠান্ুণীলনং ভক্তিরত্ম।-_ভক্তিরঙগামৃতসিন্ধু, ১৯ 

জীবগোস্বামী বলেন,-_কুষ্ণশবশ্চাত্র স্বয়ং ভগবত: শ্রীরুষ্ণস্ত তন্রপাণাং 

চান্তেষামপি গ্রাহকঃ । 

'অন্কূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তম! তক্তি, সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ 

কৃষ্ণ এবং কৃষ্চরূপী অন্ত অন্য কৃষ্ণ। তবে কি কৃষ্ণ অনেক? তবেকি: 
কোন কৃষ্ণ সত্য, কোন কুষ্ণ কাল্পনিক? দিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষ্ণ 
ও মধুর কষে ভেদ নাই। তবে কি এ অভেদ-শ্রীনাথে জানকীনাথে 
অভেদঃ পরমাত্মনি-_ | 

| সেইব্ূপ রাম ও কৃষ্ণের মত অভেদ ? 

কেহ বলেন যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি যদি 
গোপীবল্লভ হইতেন, তাহা হইলে কি দিব্যনৃষ্টি মহামুনি ব্যাস জানিতে 

'পারিতেন না? তাহার অপ্রতিহত যোগতৃষ্টিতে কি রাসলীল৷ অজ্ঞাত . 



রাধাকৃফ্চ কে? ১৯৩ 

থাকিত? অথবা ব্যাসদেব কি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ববক এ লীলা 

মহাভারতে প্রকট রাখিয়াছিলেন? করুণাময় খাষি সমগ্র বেদের অর্থ 

নিরূপণ করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণের পরম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন-- 

তথাপি কি নিগুন ভক্তির চরম পথ দেখাইতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন ? যে 

রাধাকুষ্ণের মহিম। একবার জাঁনিবে, ষে কি রাধাকৃষ্ণলীল! বর্ণন করিয়! 

জীবন সার্থক করিবে না ? তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কষ, 

মহাঁভীরতের অভিনয়ের পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন? একথাও বরং 

মানিব, তগাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক । বরং বলিব যে, 

 ঘোগমায়া তগবতী সেই শুদ্ধ নিত্যলীল৷। অচিস্ত্য অভেদ্য মায়ায় আবৃত ্ ্ 

_ ব্লাথির়াছিলেন,__-বলিব যে, ব্রহ্মার অগম্য সেট লীলা গ্রকটিত করিবার 

সময় তথনও হয় নাউ,_বলিব যে, বুন্দাবনের অনৃস্ত চিত্রপটে, যমুনা- 

লহরীর গভীর অন্ত্তরে, ললিতলবঙ্গলতাজড়িত নিভৃত কুঞ্জকাননে, সেই রে 

লীলা! লুক্কায়িত ছিল; তথাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক । যে 

গদশর্দ প্রেমময় ঢল ঢল মুদ্তি একবার স্বপনে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই 

প্রীমতীর মূর্তি যদি কাল্পনিক হয়, তবে আমার জীবন কাল্পনিক । সেই 

অমান্ুষী মান্ুষী রূপকাস্তি, সেই কৃষ্গতচিত কৃষ্ণময়প্রাণার অত্যাশ্ত
্য্য ভাব, 

সেই মহাযোগিনীর মহাযোগ, আমার হৃদয়ের অন্তত্তলে গভীর-_অত্যস্ত 

গভীরভাবে অস্কিত রহিয়াছে। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার : 

নছে।. সেরূপ আমার জীবনের সাথী, ধর্মের চরম উদ্দীপনা, আদর্শের রি 

চরম লক্ষ্য । সেই লাবণ্যময় রূপের মধুর অমৃত-মাধুরী আমার রি 

জীবনে চিরকাল মধুরতা বিস্তার করিবে । কে বলে শ্রমতী কাল্পনিক ?. 

কে বলে শ্রীমতীর সখিগণ কাল্পনিক? কে বলে রাসলীলা কবির 

| কল্পনা? 8 রর 

মি কুকক্ষেত্রে কষ সত্য, হন, তবে রাসেশ্বর কও লতা ডি নী 

১৩ 



১৯৪ শ্রীশ্ীচৈতন্ত কথা । 

মহাভারত সত্য হয়, তবে ভাগবতও সত্য। যদি ব্যাসদেব সত্য হন, 

তাহা হইলে গুকদেবও সত্য । 

হইতে পারে-__ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের দৃষ্টি স্বতন্ত্র! যখন 

ষোগবলে শুকদেব বিধূম অগ্নির ন্যায় কুর্যমণ্ুলাভিমুখে গমন করিতে 

লাগিলেন, তখন মন্দাকিনী-তীরে দেবকন্তাগণ তাহাকে নিগুণ দেখিয়া 

বিবস্ত্র হইয়া জলক্রীড়া করিতে সম্কুচিত হইলেন ন1। তাহার অন্বেষণে 
খন ব্যাসদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবকন্তাগণ ভীত ও 

_ লজ্জিত হইয়া কেহ বা জলমধ্যে বিলীন হইলেন, কেহ বা গুল্সলতাদির 

অন্তরালে দণ্ডায়মান হুঈলেন, এবং কেহ ব! সত্বর হইয়া পরিধেয় বসন গ্রহণ 

করিলেন। 

তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্ত বৈ তদ!। 
সন্ততামাত্মনশ্চৈব গ্রীতোহভূদ্বীড়িতশ্চহ ॥ 

__মহাভারত, শাস্তিপব্ব ৩৩৪। 

পুত্রের এই মুক্তভাব ও নিজের আসক্তভাব দেখিয়া ব্যাসদেব গ্রীত 

ও লজ্জিত হইলেন ।, 

ব্যাসদেবে ও শুকদেবে যে ভেদ, সগ্ণ ও নিগুণে যে ভেদ, শ্রেয়ান্ 

স্বধন্মাঃ, ও “সর্বধন্মান্ পরিত্যজ্য* এ ছু*য়ে যে ভেদ, মহাভারত ও ভাগবতে। 

যে ভেদ, রুক্সিণীরমণ ও রাধারমণে সেই ভেদ। 
যদি বাদে বৃন্ধাবনে যোগমায়াপ্রচ্ছন্ন লীলা ন। দেখিয়। থাকেন্, তাহা- 

তেই বা ক্ষতি কি? সে লীলার মধুর কৃষ্ণ, পথর্্যময় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইতে 

স্বতন্ত্র হউন্, তাহাতেও ক্ষতি নাই। রাসলীলা ফোন্ কালে বৃন্দাবন 
পবিত্র করিয়াছিল, কোন্ কালে সেই লীলা বৃন্দারপ্র পুর্বগগনে 
উদ হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা থাকিল্লেও কোন হানি নাই। 

| সে লীলা! মিত্যুলীলা, কখনও প্রকট, কখনও 'জপ্রকট। প্রেমের রাজ্যে 



রাধাক কে? ১৯৫ 

সে লীল! নিত্য বিরাজিত। যেমন অন্ধকার হৃর্য্যে স্থান পায় না, সেইরূপ 
সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। 

তথাপি আমর! মহাভারতের কুষ্ণমধ্যে রাধাকুষ্চ দেখিতে পাই কি না 

এ বিষয়ে আলোচনা করিব। | 



মহাভারত ও গোপীজনবলভ কৃষ্ত। 

বাঙ্কমবাবু হার কৃষ্ণচরিত্রে বলেন,__“মহাভারতে 'ব্রজগোপীদিগের 
কথ কিছুই নাই। সভাপর্কে শিশুপাল-পব্বাধ্যায়ে শিশুপাল-কুত 

সর্বিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। -যদ্দি মহাভারত প্রণয়ন কালে ব্রজগোপীগণ- 

ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি 

শিশুপাল-বধ-বুত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখন কৃষ্ণ-নিন্দাকালে 

তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত- 

প্রণয়ন কালে এ কথা চলিত ছিল না) তাহার পরে গঠিত হইয়াছে । 

মহাভারতে কেবল শ্রী সভাপব্ধে ভ্রৌপদ্দী বন্ত্রহরণ কালে, দ্রৌপদীরুত, 
কুষ্ণস্তবে “গোপীজন প্রিয়” শব্দটা আছে, যথা-_ 

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্াা! চিন্তিতো হরিঃ | 

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥ 

বুন্দাবনে গোপীদের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে । কৃষ্ণ 

অতিশয় স্থন্দর, মাধুধ্যময় এব$ ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি 

গোপ-গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেনু। হরিবংশে আছে যে, শ্রীরুষ্ণ 

বালিকা, যুবতী, বুদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন) এবং যমলাজ্জুন ভঙ্গ 

প্রভৃতি উৎপাত কালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন 

করিত, এরূপ লেখা আছে। অতএব এই “গোপীজনপ্রিয় শব্দে শিশুর 
প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না ।” 

শিশুপাল শ্রীরুষ্ণকে বুন্দাবন-লীল! উল্লেখ করিয়৷ যাহা বলিয়াছিলেন, 

তাহার সম্বন্ধে মহাভারতে কেবল নিম্নলিখিত ক্লোকগুলি মাত্র আছে-_ 



মহাভারত ও গোপীজনবল্পভ কৃষ্ণ । ১৯৭ 

পুতনাঘাত-পূর্বাণি কম্মাণ্যস্ত বিশেষতঃ । 

য়া কীর্তয়তাম্মাকং ভূয়ঃ প্রব্য খিতং মনঃ॥. 

যত্র কুৎস! প্রয়োক্তব্য ভীন্ম বালতরৈন রৈঃ। 

ত্বমিমং জ্ঞানবুদ্ধঃ সন গোপং সংস্তোতুমিচ্ছসি ॥ 

যদ্যনেন হত বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্। 
তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীম্ম যৌন যুদ্ধবিশারদৌ ॥ 
চেতনারহিতং কাণ্ঠং যগ্যনেন নিপাতিতম্। 

পাদেন শকটং ভীম্ম তত্র কিং কৃতমন্ভুতম্ ॥ 

বল্মীকমাত্রং সপ্তা্ং যদ্ব'নেন ধূতোইচলঃ। 

তদা গোবদ্ধনে। ভীম্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম ॥ 

_-সভাপর্ব, ৪১ অধ্যায় । 

“কৃষ্ণের পুতনাঘাত প্রভৃতি কর্মকল বিশেষরূপে কীর্তন করিয়৷ 

তুমি আমাদিগের অস্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ 

মন্ু্রোও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ 

হইয়। সেই গোপালকে কি বলিয়। স্তব করিতে সমুৎস্থক হইতেছে? 
ওহে ভীম্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একট! শকুনি বধ করিয়া থাকে, 

অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বুষভকে বিনষ্ট করিয়। থাকে, তাহাতে. 
আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ যদি 'এ চেতনাশৃন্ত কাষ্ঠের শকট পদদ্বার 
নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভূত কর্ম কর! হইয়াছে? 
অহে ভীন্ম | বন্ীক-পিওহ্ল্য গোবর্ধন-গিরি যদিও এক সপ্তাহ কাল 

ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নে।” 
__বঙ্গবাসীর অনুবাদ । 

বন্দি এ কথা স্বীকার কর! যায় যে,  বৃন্দাবন-কেলিবার্তা সে সময়েও 

অগরকট ছিল, কেবল  ভীম্দের প্রভৃতি ভক্তগণ জানিতেন, তাহা হইলে 



১৯৮ ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

ইহাও সম্ভব যে, লঙ্জাবশতঃ ভীম্মদেব গোপী-রমণ-লীলা। সভা মধ্যে প্রকাশ 
করেন নাই, এবং সেই জন্ত শিশুপাল তাহার উল্লেখ করেন নাই। 

কিন্তু পৃতনাবধাদি লীলা! সকলেই জানিতেন। গোপী-রমণ-লীল! কি 

কেহই জানিতেন না? কাতর! দ্রৌপদী প্রাণভরে রোদন করিয়৷ বলিলেন, 

;” গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনশ্রিয় । 
. কৌরবৈঃ পরিভুতাং মাং কিং ন জানানি কেশব | 

হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন । 

_ কৌরবার্ণবমগ্রাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন ॥ 

ব্রজনাথাত্তিনাশন+-__-এটি যেন ব্রজগোপীর কাতরোক্তির প্রতিধ্বনি । 

বিষ জলাপ্যয়াদ্ধ্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈহ্যতানলাৎ। 

বুষময়াত্মজাছিশ্বতো৷ ভয়াদ্ খষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহ্ুঃ ॥ 

এই ঞন্তই মহাভারতের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ গোগীজনপ্রিয় ছিলেন, এবং 

ব্রজগোপীরাও এই জন্য তাহাকে 'ব্রজজনাঙ্ডিহন্ঠ বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছিলেন । 

বনপর্ধে অজ্ঞুন বলদেবের সহিত শ্শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ 

করিয়াছিলেন।  . 

যানি কর্মাণি দেব ত্বং বালএব মহাবলঃ। 
কৃতবান্ পুণরীকাক্ষ বলদেব সহায়বান্। 

ৃ কৈলাসভবনে চাপি ব্রাঙ্মণৈনযবসঃ সহ ॥-_বনপর্ব--১২ 
_ নীলকণ্ঠ বলেন,--“কম্দীণি পৃতনাবধাদীনি/ । অর্জুনও কি গোগী- 

রমণ-লীলা জানিতেন.না ? কৃষ্ণসথা, স্বয়ং নরখধি-_তিনিও গোপীলীল! 
জানিতেন ন! ? 

_.. মনে সন্দেহ অবস্ত হইতে পারে। এমনই কি যোগমায়ার প্রাদুর্ভাব 
এষ ব্যাসদেব, দ্রৌপদী, শিশুপাল, ভীন্মদেব এবং অর্জুন বুন্দাবনলীলার 



মহাভারত ও গোপীজনবল্লভ কৃষঃ। ১৯৯ 

কথা অবগত হইলেও গোপী-লীলার কথ! ক্রিছুই জানিতেন্ না? তবে 

কি গোপীলীলার শ্রীরুঞ্চ অন্ত। রাঁসবিহারী কি রুক্নিণীবল্পভ হইতে 

প্রকৃতই ভিন্ন? 

রাজা ধৃতরাষ্ত্রী অন্ধ হইলেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি-বলে, বিছুরের উপদেশে, 

খধিগণের শিক্ষায় সকল কথ! জানিতেন। তিনি যে কৃষ্চরহন্ত জানিতেন, 

তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্িয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীল! যতদূর জান! সম্ভব 

ছিল, তিনি অবগত ছিলেন। তথাপি অত্যাশ্ত্যা অপরূপ মহাযোগেশ্বরে- 

শ্বরের মহাযোগময় রাসলীলার কথ! তিনিও কিছুই জানিতেন না। 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,_ | 
শৃণু দিব্যাণি কম্মাণি বাসুদেবস্ত সঞ্জয় । 

কুতবান্ যানি গোবিন্দো। যথানান্তঃ পুযান্ কচিৎ ॥ 

গোকুলে বর্ধীমানেন বালেনৈব মহাত্মন! | 

বিখ্যাপিতং বলং বাহ্বে। স্ত্িযু লোকেষু সঞ্জয় ॥ 

উচ্চৈঃশ্রবস্তুল্যবলং বায়ুবেগসমং জবে। 
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্ ॥ 

দানবং ঘোরকর্ম্মাণং গবাং মৃত্যুমিবোখিতম্। 

বুষরূপধরং বাল্যে ভুজাত্যাং নিজঘানহ ॥ 
প্রলন্বং নরকং জন্তং পীঠঞ্চাপি মহান্রম্। 

মুরধ্ধণামরসন্কাশ মবধীৎ পুষ্করেক্ষণঃ |-_দ্রোণপর্ব, ১০। 

যখন শ্বেতহ্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ-ধষির প্রতি অনুগ্রহ করিয়! 

 ভবিষ্যৎ-কুষ্ণলীলা বর্ণন করেন, তখনও গোপী-রমণ-লীলার কোন আভাস | 

পাওয়া যায় না । (শস্তিপর্বর ৩৩৯)। হয়ত কোনও নির্দিষ্ট গ্রসঙ্গে, রাস- 

_ লীলার কথা না থাকিতে পারে? কিন্তু সমগ্র মহাভারতে এমন্ কি.কোন 

প্রসঙ্গ নাই, যাহাতে রাসলীলার আভাস থাকিতে পারে ? ৬ 



২০০ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথ। ৷ 

যদি রাপেশ্বর কৃষ্ণ অন্য হন, তবে তিনি কে? পুর্বে জানিয়াছি, . 
নরনারায়ণ খষি কার্যের অবসানে শেষশায়ী নারায়ণের নিকট গমন 
করেন। মহাভারতে স্বর্গারোহণ-পর্বে কথিত আছে, 

| যঃ স নারায়ণে। নাম দেবদেবঃ সনাতন । 
তন্তাংশো বাস্থদেবস্ত্ কম্মণোহস্তে বিবেশহ ॥ 

“দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে ধিনি বান্থদেববরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি কার্ধ্যাবসানে নারায়ণে প্রবিষ্ট হন 1৮ 

অংশরপী শ্রীকৃষ্ণের লীলামধ্যে রাসলীলা দেখিতে পাই, না। তবে 
কি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অন্ঠরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন । 
যদি তাহাই হয়, তবে কোন প্রকৃতি অধিষ্ঠান করিয়া তিনি এইরূপ 
লীলা করেন। শ্রীকষ্করূপে অবতীর্ণ নারায়গ্-ধি অন্ত্ধানের পূর্বের মৈত্র 

খ্ষিকে তাহার প্রতিনিধি নিষু্ত করিয়৷ যাঁন। রাসলীলার জন্ত কি তবে 
স্বয়ং ভগবান্ কুষ্ণ মৈত্রেয় খষির শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন ? 

প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা গোস্বামীদিগের মতে ভিন্ন। অপ্রকট 
লীলার মধ্যেই তাহার! স্বয়ং ভগবান্ ক্ৃষ্ণকে দেখিতে পান। দেখি, 
যদি বৈষ্ণবগ্রন্থে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যায়। 



কৃষ্ণের বন্দাবনে প্রত্যাগমন। 

ীকৃষ্ণের উদ্ধাব-প্রেরিত সন্দেশ একটি গৃঢ় রহস্ত। 

ংস-নিধনের পর নন্দকে সম্বোধন করিয়। শ্রীৃষ্ণ বলিলেন-_ 

যাত যুয়ং ব্রজং তাত বরঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। 

.জ্ঞাতীন্ বো ভু মেষামো! বিধায় লুহাদাং সুখম্। 
ভাঃ পুঃ ১০-৪৫-২৩ 

“হে পিতঃ! ব্রজবাসীদিগের সহিত তুমি এখন ব্রজে ফিরিয়া! যাও । 

আমর! জ্ঞাতিবর্গের সুখ বিধান কুরিয়া আবার তোমাদিগকে দেখিতে গমন 

করিব ।' | ৃ 

এই আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রঙ্জবাসীরা অতি কষ্টে জীবন 

ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশা ক্রমে ছুরাশ। হইতে লাগিল। .. 
কত দিনের পর শ্্রীরুষ্ণ উদ্ধবকে তাহার সংবাদ লইয়৷ বুন্দাবনে প্রেরণ 
করিলেন। 

. উদ্ধব নন্দকে বলিলেন-_ 

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ | 

প্রিয়ং বিধাস্ততে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতি ॥ 

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্। 

যাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ | 

“অদীর্ঘকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিবেন, এবং মাতা-পিতার প্রিয় রি 

বিধান করিবেন। তিনি রঙ্গ মধ্যে কংদকে নিধন করিয়। রত্যাগমন: 

সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবেন ।, | 



২০২ শীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 

উদ্ধব ব্রজগোগীদিগকে কিন্তু একথা বলিবেন না । তিনি তাহাদিগকে 

শ্রীকৃষ্ণের নিয়লিখিত সংবাদ শুনাইলেন__ 
যত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়োদৃশাম্। 
মনসঃ সন্িকর্ষার্থং মদনুধানকামায় ॥ 

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিষ্ঠ বর্তুতে । 

্ত্ীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্গিকুষ্টেক্ষগোচরে ॥ 

ময্যাবেশ্য মনঃ কৎমৎ বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। 

অনুম্মরস্তো। মাং নিত্যমচিরান্মামুপেষাথ ॥ - 

যা ময়! জ্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন ব্রজ আস্থিতাঃ। 
অলব্রাসাঃ কল্যাণ্য আপুর্মদীর্য্য চিন্তয়৷ ॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৭ 

“আমি যে আপনাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, 

তাহার কারণ এই যে, আপনারা আমার সতত ধ্যান করিলে, আমি আপনা- 
' দের মানসিক সন্নিকর্ষ লাভ করিব। প্রিয়তম ব্যক্তি ষদি দূরে থাকে, তাহ! 

হইলে স্ত্রীলোকের মন তাহাতে আবিষ্ট হয়। চক্ষুর নিকটবর্তী লোক 
প্রিয়তম হইলেও মন তাহাতে আবিষ্ট হয় না। সমগ্র মন আমাতে 

আবিষ্ট করিয়া, অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাকে নিত্য 
অনুম্মরণ করিলে, আপনার! আমাকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন । আমি যখন 

 ব্রজে রাসক্রীড়া করি, তখন কোন কোন গোপ-রমণী পতিকর্তৃক নিবারিত 

হইয়| সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু হে কল্যাণময়ী 
ব্রজনুন্বরীগণ ! আমার বীরত্ব চিন্তা করিয়া তখনই আমাকে তাহার! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ইহা ত নিত্যলীলা, বিয়োগ-শৃস্ত নিত্যযোগের কথা । ইহা! ত পাঠিৰ 
বিরহের অত্যন্ত অভাব । ইহ! ত স্থলদেহে অভিমান-শৃন্তত৷ | হয়ত এখানে 

. নারায়ণ খধিও নাই, মৈত্রেয় খষিও নাই। হয়ত আবশ্তক হইলে, নিত্য-. 



কৃষ্জের বুন্দাবনে প্রত্যাগমন | ২০৩, 

লীলার অভিনায়ক মধুর কৃষ্ণচন্দ্র, মৈত্রের ধষির দেহ পরিচ্ছদ্রূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন। হয়ত তিনি এইরূপে নারায়ণ খষির দেহ পরিচ্ছদরূপে 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অদ্বয় নিত্য তত্ব বস্তুতঃ নারায়ণ খষিও 

নহেন, মৈত্রেয় খধষিও নহেন; তিনি “রুষ্কস্ত ভগবান শ্বয়ম্।” 

“তক্কি-রসামৃতসিন্ধু” নামক অপরূপ গ্রন্থে শ্রীরূ্পগোস্বামী গোপদিগের 
বিরহ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-__- 

প্রোক্তেযং বিরহাবস্থা স্পষ্টলীলান্ুসারতঃ | 

কষ্চেন বিপ্রয়োগঃ স্তান্ন জাতু ব্রজবামিনাম্ ॥ 

তথাচ স্বান্দে মথুরাথণ্ডে-_ 

বংসৈর্বংসতরীভিশ্চ সদা! ক্রীড়তি মাধব । 

বুন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈরুতিঃ ॥ ৩-৫৭ 

এই যে বিরহাবস্থার বর্ণনা করা গেল, সে প্রকটলীলার অনুসারে ; 
অপ্রকট নিত্য লীলায়, ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীরুষ্ণের কখনই বিয়োগ 

হয় না।? 

জীব গোস্বামী বলেন, শ্রীরুষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিলে, প্রকট-লীল! 

ও অপ্রকট-লীল। ছুই একীভূত হয়। তখন: প্রকট-লীলা-গত বিরহের 
শাস্তি হয়। : 

্রীকষঞ্চ কৰে বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয় লইয়া 

জীব গোস্বামী এক তুমুল বিচার তুলিয়াছেন। বাৎসল্য-রসের স্থায়িভাব 

দ্েখাইতে, রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবের এক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন । 

শ্লোক ভিত্তি করিয়া জীব গোস্বামী নিত্য স্থিতির বিচার আরম্ত 

করিতেছেন। . ২ 
তত্র সত্যসন্ল্নতয়া বেদাদিগীতন্ত তন্ত “জ্ঞাতীন্ বো তর মেষ্যামো বিধায় 

: স্ুহৃদাং স্থখমিতি প্রত্যাগমন-সংকল্পঃ শ্রীদশমে স্পষ্ট এব। 



২০৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ কথা । 

. ভিগবান্ সত্যসংকল্প। বেদাদি বাক্যে ইহা গীত হ্ইয়াছে। 
ভাগবতের দশমস্কন্ধে সেই ভগবান্ স্পষ্টই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতি- 

বর্গের স্থুখ বিধান করিয়া তিনি বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন ।, 

তদেতদেব বিবৃতং শ্রীমদুদ্ধবেন। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে ইত্যাদি । 

উদ্ধব মহাঁশয়ও এই কথ। নন্দের নিকট বলিয়াজিলেন । 

অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদ! তৎসংযোগ এবেতি। 

“পিতামাতার প্রিরবিধান সর্বদ। কুষ্ণসংযোগ দ্বারাই হইতে পারে 1, 
তদেতদাগমন সময়শ্চ দন্তবক্রবধানস্তরমেব | 

দন্তবক্রবধের পরই শ্ীরুষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ।, 

যথ৷ স্থচিতং স্বয়মেব । 

অপি ন্মরথ নঃ সথ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয। | 

গতাংশ্চিরাপ়িতান্ শত্রুপক্ষ-ক্ষপণ-চেতসঃ ॥ 

ইতি ভাঃ পুঃ ১০-৮২ 

ভগবান নিজেই একথার স্থচনা করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে 

গোপীদিগের সহিত পুনম্মিলিত হইয়া বলিয়াছিলেন-_-“হে সথিগণ ! 

আমাদিগকে কি তোমরা স্মরণ কর? আত্মীরগণের প্রিয়সাধনেচ্ছায় 

আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে । এখন শক্রপক্ষনাশের জন্যই আমাদের 

চিত্ত নিবিষ্ট ॥ | 
এখন জীবগোম্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞান্ত এই যে, কুরুক্ষেত্র-মিলন 

ভাগবতের দশমন্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ৭৮ অধ্যায়ে 
দস্তবক্রবধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্দন্তবক্রবধের পর আমরা 
বৃন্দাবনে যাইব”-_ এরূপ সুচনা তিনি ভগবদুক্তিতে কোথায় পাইলেন ? 

.. তদদিদংখশক্রবধাস্তে দস্তবক্রেহপি শাস্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুকুক্ষেত্র- 

+যাত্রায়াং ্রীভগবন্চনং। যাত্রা চেয়ং দত্তবক্রবধাৎ পূর্বমেব। 



কৃঙ্জের বুন্দাবনে গ্রত্যাগমন | ২০৫ 

“দস্তবক্র নিহত হইলে, শক্রবধান্তে, বুন্গাবন গমন করিবেন, এইরূপ 

” কথা ভগবান্ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্র! দস্তবক্রবধের 

পুর্ক্েই হইয়াছিল ।” 
এখন জানিলাম, জীবগোস্বামীর মতে, অধ্যায়ের অগ্রপম্চাৎ এখানে 

ধর্তবা নয়। কেন? 

অত্র বনপর্ধরীত্যা শান্ববধসহিতন্তান্ত দন্তবক্রবধস্ত সমকালমেব হি 

পাওবানাং বনগমনং তেধাং মআগমনানস্তরমেব চ ভীন্মাদিবধময় ভারতযুদ্ধমূ। 

সা যাত্রা চ ভীদ্মা্ভাগমনমরীতি। 

মহাভারতের বনপর্বব অনুসারে শান্ববধ ও দস্তবক্র-বধের সমকালেই 

পাণুবেরা বনে গমন করিয়াছিলেন। তাহারা বন হইতে প্রত্যাগমন 

করিলে, ভারত-যুদ্ধ আরন্ত হইয়াছিল, যাহাতে ভীম্মাদি নিহত হইয়া- 

ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় ভীম্মাদির আগমন-কথা শ্রীমদ্তাগবতে লিখিত 

হইয়াছে ।, 

এইজন্ত জীবগোস্বামী বলিতে চাহেন যে, কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পর দত্তবক্র 

নিহত হইয়াছিল, এবং দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রীবন্দাবনে প্রত্যাগমন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভাল বুঝা গেল না। 

শ্রীকৃষ্ণ পাগ্বদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শাববধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি 

হস্তিনায় গমন করিতে পারেন নাই । “আমি গমন করিলে হয়ত দুর্য্যোধন 

জীবিত থাকিত না, কিংঝ দৃৃতক্রীড়া হইত না ।» 

তদেতৎ কারণং রাজন্ যদহং নাগসাহ্বয়ম্ 
নাগমং পরবীরদ্প নহি জীবেৎ স্থযোধনঃ॥ 

মধ্যাগতেহথব৷ বীর দৃত্যং ন ভবিতা তথা । ক 

অগ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্ ॥--বনপর্ব ২২ 

ইহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, শাববধের সমকালে গাওবেরা বনগমন 



২৯৬ _. প্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

করিয়াছিলেন; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্বে কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র ধাত্র। 

হইয়াছিল। | 

তথ শ্রীবলদেব-তীর্ঘযাত্র! কুরুক্ষেত্রধাত্রাতঃ পুর্র্বং পঠিত। তত্বীর্ঘঘাত্রা 

চ হুর্য্যোধনবধদিনে পুর্ণেতি। 

শ্রীবলদেবের তীর্ঘযাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রার পুর্বেই ভাগবতে লিখিত 
হইয়াছে । তাহার তীর্থবা্র! দুর্য্যোধন-বধের দিনে পূর্ণ হইয়াছিল ? 

একথা বেশ বোধগম্য হয়। ভাগবতের দশম স্বন্ধে ৭৮ অধ্যায়ে 

দস্তবক্র-বধের কথা৷ লিখিত হইয়াছে । আর এ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ 

যাত্রার কথাও আছে। 

শব! যুদ্ধোগ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ুবৈঃ | 

তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থ্ঃ প্রযযৌ কিল ॥ 

৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যাত্রীর পূর্বেই, বলদেবের তীর্থযাত্র। 

ভাগবতে লিখিত হইয়াছে । তুর্যযোধন-বধের দিন বলদেব তীর্ঘযাত্রা 

হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, একথ| মহাভারতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত 

হইয়াছে। 

দস্তবক্রবধানস্তরং প্রত্যাগমনঞ্চ তশ্ত পান্মোত্বরথণ্ডে স্ফুটং দৃশ্ততে | 

রুষেগেহপি তং হস্থ। যমুনামুত্তীধ্য'নন্দত্রজং গত্ব। সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাস্থাশ্বস্ত 

তাত্যাং সাশ্রুকণ্ঠ মালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যশবন্ত বহবন্ত্রাতরণাদি- 

ভিন্তত্রস্থান্ সর্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গ্চেন। 

 পস্তবন্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এ 

কথ। মহাভারতে স্পষ্টর্ূপে ন৷ থাকিলেও পর়পুর্বাণের উত্তরথণ্ডে ম্প 

দেখা যায় ।. “কৃষ্ণ দত্তবক্রকে বধ করিয়৷ যমুনায় উত্বীর্ণ হইয়াছিলেন। 

* ভিনি, নন্ধত্রজে গমন . করিয়। উৎকষ্টিত পিতা-মাতাকে অভিবাদনপূর্ববক 

... সীহাদিগকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন । নদ ও বশোদা!সাশ্রকণ্ঠে 



কৃষ্ণের বুন্দাবনে প্রত্যাগমন। ২০৭ 

কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । শ্রীকঞ্চ সকল গোপবুদ্ধকে প্রণামানস্তর 

আশ্বাদিত কারা, প্রহৃত বন্ত্রাতরণাদি দ্বার! বুন্দাবনস্থ লকলকে সন্তর্পিত 

করিয়াছিলেন । 

জীবগোস্বামীর কথ৷ বজায় থাকিল বটে, কিন্ত আমাদের কায হইল 

না। কৃষ্ণ যদ্দি একদিনের জন্ত বুন্দাবনে যাইয়। পিতামাতাকে দেখা 

দিয় আসেন, তাহ। হইলে হয়ত নন্দের নিকট সত্য রক্ষ। কর! হইবে । 

যাত যুয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্ ন্নেহছুঃখিতান্ । 

জ্ঞাতীন্ বো ভরষ্টমেষ্যামো বিধায় স্থছদাং স্থম্। 

কিন্তু ব্রজগোপীর নিকট তিনি যে গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, তাহার কি 

হইবে? উদ্ধব-প্রমুখাৎ তিনি ঘে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, মে ত এক 

দিনের মিলন নয়। সেষে চিরমিলন, নিতামিলন। আচ্ছা দেখি, জীব- 

গোস্বামী আর কি বলেন। 

অতঃ শ্ীভাগবতে চ ভারতবুদ্ধানত্তরং শ্রীকৃষ্ণস্ত দ্বারকা প্রবেশে প্রথমন্বন্্থ 

ছারকা প্রজ্াবচনং “য্ৃমুজাক্ষাপসসার ভে। ভবান্ কুরন্মধূন্ বাথ সুহদ্দিতৃক্ষয়া” 

ভাঃ পুঃ ১১১৯ তত্রমধূন্ ধা ংশ্েতি স্বামিটাকাচ সুহৃদশ্চ তদ। তত্র 

শ্ীত্রজস্থ। এব। 
“তারত-যুদ্ধের পর শ্রীকুষ্ণ যখন দ্বারকা-প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন 

ঘ্বারকার প্রজাবর্গ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অধুজাক্ষ, 

তুমি সুহ্বদ্গণকে দেখিতে ইচ্ছা! করিয়। যখন কুরু ও মধু প্রদেশে গমন 

করিয়াছিলে, তখন এক মুহূর্তও আমাদের কাছে কোটি বৎসর বলিয়া 

মনে হইয়াছিল। এখানে শ্রীধর স্বামী “মধু, শবের অর্থ মথুরা প্রদেশ 

ৰলেন। তাহা হইলে সুহ্ৃদ্গণ ব্রজবাসী ভিন্ন আর কে হইতে পারে ? .. 

এইরূপে জীবগোম্বামী মহাশয় দস্তবক্রবধের অনস্তর শ্্রীরুষ্ণের বৃন্দায়ন . 

প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। . সাহার পর আর একটি নৃত্তন কথার ভিনি 



২০৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

অবতারণা করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে, নন্দাদির 

এক ভাবাস্তর হয়। পদ্মপুরাণে সেই গুঢ় কথ! এইরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 

“তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতাঃ পণুপক্ষিমুগাদয়শ্চ বাস্থদেবপ্রসাদেন 

দিব্যরূপধর! বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুলোকমবাপুরিতি | কৃষ্স্ত্ নন্দগোপ- 

ব্রজৌকসাং সর্কেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তয়মানো 

দ্বারবতীং বিবেশেতি চ।৮ - 

বুন্দাবনবাসী পশু-পক্ষি-মুগাদি এবং পুভ্রদার সহিত নন্দাদি বাসুদেবের 
অনুগ্রহে দ্িব্যূপ ধারণ করিয়৷ বিমানে আরোহন পূর্বক বৈকুণলোক 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণজও নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসী্দিগকে নিরাময় 

নিজপদ প্রদান করিয়া, স্বর্গে দেবগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া দ্বারাবতী 

প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

এইবার জীবগোন্বামীর চক্ষু স্থির হইল। একি? নন্দ পুত্র ও যশোদার 

সহিত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। নন্দের পুত্র ত কৃষ্ণ, ননদের স্ত্রী যশোদা। 

তবে নিত্যবন্দাবনের কি হইবে। 

তত্র নন্দাদয়ঃ পুত্রদার-সহিতা৷ ইতি। শ্রীমনন্দস্ত তত্বর্গমুখ্যস্ত -পুক্রঃ 

শ্রীকষ্ এব। দ্রারাচ শ্রীশোদৈব । ইতি প্রসিদ্ধমপি পুক্রা্দি শতোক্ত্যা 

তন্তব্রপৈরেব তৈঃ সহ তত্র: গ্রবেশ ইতি গম্যতে। 

বাস্তবিক পুত্রাদ্ির সহিত নন্দ বৈকুষ্ঠে যান নাই। তত্তৎ রূপ- 

বিশিষ্টের সহিত তিনি বৈকুষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন 

_. অতো ব্রজং. প্রতি প্রত্যাগমনরূপেণ বাস্থুদেবগ্রসাদেন দিব্যরূপধরা 

ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমানরপত্বমেব বিবক্ষিতমূ। বিমানেন তেষাং 

পরমবৈকুণঠগস্থাপনঞ প্রাপঞ্চিকজনস্ত বঞ্চনার্ঘমেব প্রপঞ্চিতম্। বস্ততস্ত 

তদদৃশ্তে বৃন্ধাবনন্তৈব :প্রকাশবিশেষে গ্রবেশনং প্রবেশ্ত চ তত্র স্থিতানাম- 
গ্রকটপপ্রকাশানামেষু প্রকটচরপ্রকাশেঘত্তর্ডাবনং ক্ৃতমূ। ্ 



কুষের বুন্দাবনে প্রত্যাগমন। ২০৯ 

“স্্ীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমন এক মহা উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। 

সেই উল্লানে শন্দ আদির পরম শোভমান রূপ হইরাছিল। তাই পদ্ম- 

পুরাণে “বাসুদেব প্রদাদেন ঈদিবাবূপধরা$, বলা” হইয়াছে'। বিমান দ্বারা 
ঠাহাদের বৈকুণ্ঠ প্রস্থাপন--এটা কেবল প্রাকৃত লোকের বঞ্চনার্ঘ গ্রপঞ্চ 
বাকা। ঝাস্তবিক ঠাহাক্লাঃ বুন্দাবনের অবৃষ্ত প্রকাশ-বিশেষে প্রবিষ্ট 

হইরীছিলেন। .ফেই অবৃগ্ঠ বুন্ধবনে “স্তাহারা অপ্রকট হইযফ়াছিলেন |. 

অপ্রকট ও প্রকটরূপের মিলনই পল্পপুরাণের বৈকুগ্ঠগমন 1 ৃ 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; কিন্তু কথার মীমাংসা হুইল 'না। পদ্মপুরাঁণের" 

বাক্য সহজে বঞ্চনা বাক্য রলির। বিশ্বাম করিতে চাহিনা ।...আমি দেখাইতে.. 

চেষ্টা করিব যে, পন্থধুরাণের বাক্ষ্য ও:ভগরানের বাক্য এক। তাহাতে 

বঞ্চনা নাই ।.. পরস্ক তাহার মধো গুঢ় রহস্ত মিরিষ্ট রহিয়াছে। মহাপ্রভুর : 
বাক্য দ্বাকপ! সেই... রুন্তের.৫ সমাধান করিতে চেষ্ট, করিব। হয়ত আমার ' 

বামনের- প্ররাস। মহা প্রভুর-অন্ধগ্রহই একমাত্র “বল । 



রাধাকষ্ততত্তের সমাধান । 

পন্নপুরাণে সহজ কথায় বর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুন্বাবনে প্রত্যাগমন 

করিলে, ব্রজ্বাদিগণ বিমানারঢ হইরা বৈকু্ংলাকে গমন করিয়াছিলেন । 

তাহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হইরাছিল। তাহারা মভিনব দেহে 

অপ্রকট-লীলায় সঙ্গত হইরাছিলেন। অর্থাৎ তাহারা “বাদাংসি জীর্ণানি” 

ত্যাগ করিয়া, নিতালীলার উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ছলেন। 

জীব গোস্বারী বলেন, এমন ব্রহ্মলোক-গমন ত ব্রজবাসীদিগের পক্ষে 

নৃতন নয়। দশমস্কন্ধের অগ্লাবিংশতি অধ্যারে বর্ণিত হইয়াছে যে, নন্দ 

'অরুণোদয়ের পূর্বে স্বানার্থে কালিন্দীর জলে প্রাবেশ করিয়াছিলেন, এঈ 

জন্য ররুণদেবের অন্ুচরগণ তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীরুষ্ঃ 

বরুণের নিকট হইতে পিতাকে আনয়ন করিলেন | নন্দ বিস্মিত হইয়৷ 

সেই কথা জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন। গোপ-সকল মনে মনে ভাবিলেন, 

রুষখ কি আমাদ্দিগকে সুন্ম গতি দেখাইবেন না? ভগবান্ তাহাদ্দের 

হৃদয়ের কল্পনা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তমসের অপর পারে 

অবস্থিত নিজলোক তাহাদিগকে দেখাইলেন। | 

দর্শয়ামাস লোকং ম্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যদ্ত্রক্ম জ্যোতি; সনাতনম্॥ 

যদ্ধি পশ্তস্তি মুনয়ে। গুণাপায়ে সমাহিভা; । 

নে তু ত্রন্ষত্থদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেণ চোদ্ধৃতাঃ। 

দৃশুব্রক্ষণোলোকং যত্রাক্ুরোহধ্যগাৎ পুর! ॥ 

এই ত ব্রজ-গোপের ত্রন্গত্বদে গ্গান করিয়াই ব্রহ্মলোক দর্শন করিল। 



রাধারষ্ণতত্ত্বের সমাধান । ২১১ 

মাবার শ্রীকৃষ্ণ ঠাহাদিগকে ব্রহ্ধহদ হইতে উদ্ধত করিয়! প্রকট বৃন্মাবনে 
পুনঃ স্থাপিত ফরিলেন। | 

অবশ্য পূর্ণশ-্তমান্ শ্রীকৃষ্ণ লকলই সম্ভব। হয়ত এষ্ট ব্রহ্মলোক" 
দর্শন ক্ষণিকের জন্য । কিন্তু এই ব্রহ্মলোক-দর্শনে হয়ত এক গভীবু 

রছম্ত নিতিত মাছে । গোবর্ধন-ধারণ ও রাসলীলার মধ্যভাগে নন্দের 

বরুণালয় হইতে প্রত্যানয়ন বণিত হইয়াছে । শ্রীধর স্বামী বলেন__ 

গোবদ্ধনং সমুদ্ধ ত্য বশে কৃত্বাহমরেশ্বরম্। 

নন্দানয়নতঃ কৃষ্ে। বরুণঞ্চ বশেইনয়ৎ ॥ 

“গোববধন ধারণ করিয়। কৃব্ৎ স্থুরপতি ইন্দ্রকে বশে আনিয়াছিলেন। 

নন্দকে মানরন করিয়! তিনি বরুণকে ও বশবর্তী করিয়াছিলেন । বৈদ্দিক- 

ধন্দ-মন্ঘায়ী শাসন উন্দ্র ও বরূণদেবের হছন্তে নাস্ত। শ্রীকষ বিধির 

অতীত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইর়াছিলেন, এই জনা বৈধকর্ম্ের নিয়ো 

জক ইন্দ্র ও বরুণকে প্রথমে বশমধ্যে আনিয়াছিলেন। 

হইতে পারে, অন্য রহম্তও ইহার মধ্যে আছে। হইতে পারে, 

গোপগণ দেহান্তরিত হুইলে শ্রীকৃষ্। রাসলীল! করিয়াছিলেন । সেই 

জন্যই হয়ত মহাভারতে রাসলীলার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। | 
সে যাহাই হউক, প্রকট-লীলা ও অ প্রকর্ট-লীলার মধ্যে যে দেহের ব্যবধান 

'আছে, মে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই । শ্রীরুষ্চের বাক্যই ইহাতে গ্রমাণ। 

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ব্রঙ্গোগীদিগকে বছিলেন--. 

মধ্যাবেগ্ত মনঃ কৃতত্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। 
| অনুন্মরস্ত্য। মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ ১০-৪৭-৩৬ 

এই কথ! বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বলিলেন-* 

যা ময়া ক্রীড়া রাত্র্যাং বনেংশ্মিন্ ব্রজ্জ আস্থিতা; | 

'বন্ধরাসাঃ কল্যাণা আপন বীর্য চিন্তা, | 



২১২ _ শ্রীঞজীচৈতন্ত কথ | .. 

-. শরীক পাগল নছেন। -তিনি প্রলাপ বাক্য রলেন ন।! তাহার বাক্যে. 

অসংলগ্নত৷ থাকিতে পারে না। তাহার প্রতিকথাই তত্বপূর্ণ।  . ... -৫. 

“হে প্রজঙ্ন্দরীগণ! তোমরা, অশেষ মনোবৃত্তি ত্যাগ্.করিয, একমাত্র 

আমাতে .চিত্ব সমাহিত - কর ! "মামার, ধ্যান, করিতে টপ 

আমাকে তোমর৷ প্রাপ্ত হইবে ।”:ব্রজ গ্রন্দরীরা.মনে মনে করিলেন, প্রভো !. 
কেবল ধ্যান: দ্বারা তোমারে কেমন:ররির! পাইব ? মানসিক, ধ্যান ও 

তোমাকে সাক্ষাৎ দর্ণন,/এ.ছু'য়ে কি 'ত্দ লাই ? 7.7... 
শ্রীকঞ্ক তাহাদিগের -ধবঙ্ক!. সমাধান ক্লুরিরা ততক্ষণ বলিলেন, “কেন, 

আপনার কি জানেন 'ন$? যেসকল গোপনারী-পতি,পিতা, ভ্রাতা ও 

বন্ধু কর্তৃক নিবারিত হইরা/রাসলালার জন্ত গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারেন 
নাই, তাহারা, কি করিয়াছিলেন 1৮. . | 

 অন্তর্গ হুগতাঃ রা পালা) 

কৃষ্ণং তণ্ভাবনাধুক্ত দাধ্যুমীলিতলোচনাঃ ॥. 

 স্তাহারা কৃষ্চ-ভাবনা-যুক্ত হইয়া ললিত. লোচনে, কৃষের ধ্যান করিরা- 

ছিলেন। এই ধ্যানের ফল কি:হইয়াছিল? 

দুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধুতাশ্ততাঃ | 

ধ্যান ্্াপ্তাচ্যাতাশ্ল্রেষ নিবৃত্যা! ক্ষীণমঙ্গলাঃ,॥ 
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধযা'পি সঙ্গতাঃ। 

জগ্ুগুণময়ং দেহং সম্ঃপরক্ষীণবন্ধনাঃ |) | 

“সেই গোপনারীগণের ' শুভ? আঅগুভ বর্ধবী্গ নষ্ট হইয়া গেল। 
 স্াহাদের প্রীরন্ধের নাশ হইল 7 তাহাক্না-গুণময়'দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং 
নিতাদেহে শ্রীন্কষ্ণের সহিতনিতা জঞ্গত, হইলেন ।+ :. 

| কথাট! ঝলিতে্কি'বাকি থাকিলঃ? . "বসত. জীকয়, আণময় দেহ-ত্যাগের, 

. কথা সপষ্টাক্ষরে বলেন নাইং। "তিনি ধকরল মান্র:বজিযেন”-. 



রাপাকুষ্তত্তের সমীধান | ২১৩ 

বা! ময় ক্রীড়তা রাত্র্যাং ধনেহন্মিন'ব্রজ আস্থিতাঃ। 

. অলবরাসা্' কল্যাণ্য 'আপুর্সদীর্ষ্যচিন্তয়া | 

“হে কল্যাণীগণ, সেই, গোপীগণ ধ্যান দ্বারা আমাকে, যেরূপে প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন, তোমবীও ' সৈইরূপে "আমার ধ্যান দ্বারা আমাকে টি 
হইবে 1 ০ 18 র 5943 

ভাগবতেন্ পাঠক মাত্র জানেন, টিনার জানসিতেন, গুণময়. দেহ 

ত্যাগ করিয়া সেই গোপাগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

". প্রকট-লীলায়, শ্রীকুষ্ণ বুন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়। ব্রজগোপীদিগের সহিত 

নিতা বাস করেন নাই । অপ্রকট-লীলার জন্য অন্য গোপীদিগকে যেরূপ 

দেহত্যাগ করিতে হটয়াছিল, অবশিষ্ট গোপীদিগেরও সেইরূপ দেহত্যাগ 

সম্পূর্ণ সন্ভব। টীকাকারেরা বলেন যে, তাহারা অলব্ধরাস ছিলেন না, 

সেই জন্ত তাহাদিগকে দ্রেহত্যাগ করিতে হয় নাই।' এ কর্থার কোন যু 
দেখা যায় না । এ কথ! শ্রীকৃষ্ণের অন্থুমোদিত কথা নহে। 

একথ| কিন্তু সর্ববাদিসম্মত যে, অপ্রকট নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী- 

দিগের সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই অগপ্রকট-লীলা বিডির 

অপ্রকট বুন্দাবনই বাকি? 

দশমস্কন্ধ সপ্তত্বারিংশ অধ্যায়ের উনত্রিংশ শ্লোকের বৈষ্ণব- তোষিলী 

টাকায় জীব গোস্বামী বলেন-_. রি 

'স চ প্রকাশে! দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ | রি | 

এসেই প্রকাশ ছুই প্রকার। প্রকট ও অগ্রকট 4 

তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেঘুঅ'ভিব্যক্কিঃ | আকা অনভিযযকিং 

 পপ্রীপাঞ্চক সাধারণ লোকে যাহা" দেখিতে প্ৰায়, তাহাই প্রকট+ | 

তাহারা যাহা দেখিতে! পায় না, তাহাই “অপ্রক্ট*।+ : : ৯: 7 
তত্র পুর্বমন্্া বংশেহধ্যায়ে হো গোলোকতগন দিত রদাবনষতৈ 



২১৪ ... স্ীপ্ীচৈতন্ কথ।। 

প্রাপঞ্চিকেষু অপ্রক্ষটঃ প্রকাশ-বিশেষস্তত্র তদানীমণ্প স্থিতেন শ্রীকুপঃস্ত 

অপ্রকটাখোন প্রকাশবিশেষেণ তাসামপি অগ্রকটপ্রকাশৈঃ সংযোগঃ 

শ্রীবন্দাবন প্রকটপ্রকাশে প্রাকৃস্থিতেন সম্প্রতি মথুরা প্রকট প্রকাশং গতেন 

শ্রীকৃষ্ণন্ত প্রকটপ্রকাশেন তু ভাসাং প্রকটপ্রকাশৈঃ বিয়োগ ইতি। 
“অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মহ্দে ম্লান করাইয়া কৃষ্ণ গোপদ্দিগকে নিজলোক 

বা গোলোক যাহা দেখাইয়াছিলেন, সে কেবল বুন্গাবনেরই প্রকাশবিশেষ | 

সাধারণ লোকে চ্মচক্ষুতে সেই বুন্দাবন দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ 

অপ্রকট অবস্থায় সেই বুন্াবনে তখনও ছিলেন । গোপগণ ব্রহ্গহ্বদে নিম 

হইলে, তাহাদের হুক্কমনদেহ স্থুলদেহ হইতে বিনির্গত হইয়া অপ্রকটরূপ ধারণ 
করিল, এবং তখন ত্বাহারা! অপ্রকট বুন্দানে অপ্রকট কৃষ্ণকে দেখিতে 

পাইলেন । আবার বুন্দাবনে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ছিল ততক্ষণই 

ব্রজবাসীরা স্বাহার সহিত প্রকটরূপে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আবার যখন 

সেই প্রকটমুদ্তি কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন প্রকট কৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসী- 
দিগের বিরহ হইল।, 

আমরা বলি, ধিনি বৃন্দাবনে, মথুরায় 'ও দ্বারকায় তিন ধামে প্রকট 

হইয়াছিলেন, সেই প্রকটলীলার কৃষ্ণ অন্য এবং অপ্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্ত 
কৃষ্টোহন্যো যদ্সম্ভূতো যন্ত গোপালননানঃ। 
বন্দাবনং পরিত্যজা স কলচিন্লৈব গচ্ছতি ॥ 

_ লঘু ভাগবতামূতে পূর্বথণ্ডে ৫1৪৬১ প্লোক। 

'যহুকুলোস্তবৰ কৃষ্ণ একজন এবং গোপাল-নন্দন অন্তজন। ইনি 
বন্দাবন পরিত্যাগ করিয়৷ অন্যত্র কোথাও গমন করেন না অপ্রকট- 

লীলার কৃষ্ণ কেবল বৃন্দাবনেই প্রকট হয়াছিলেন। অপ্রকট-লীলার 
গোপগোপীগণও তখন পূর্বনেহত্যাগী হইয়া প্রকট । তীহাদের নব জন্ম, 
মবদেহ ও পরে নিতা দেহ। | | 



রাধাকফ্তত্বের সমাধান । ২১৫ 

গোপালনন্দন কৃষ্ঃ নারায়ণ খর তহরূপ পূর্বব-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়। 

নবীন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । নারায়ণ খষির স্থলাভিষিক্ত মৈত্রেয় খষি। 

নন্গু তে তত্বসতরাধ্য খষিঃ কৌশারবোইস্তিকে । 

সাক্ষান্তগবতাদিষ্টে! মর্ত্যলোকং জিহাসত৷ ॥ ভাঃ পুঃ ৩-৪-২৬ 

দ্বিতীয় প্রকট-লীলার পর প্রকট বুন্দাবনে অপ্রকট-লীল৷ নিত্য 
সংঘটিত হইতেছে । 

সে বৃন্দাবন প্রাকৃত লোক দেখিতে পায় না। সে বুন্দাবন ভাক্তের . 

চক্ষুতে নিত্য বিরাজমান । সেই বুন্দীবনে প্রবেশ-অধিকারের জন্য মহা- 

প্রভুর শিক্ষা! “ত্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা! মানসে করিবে” । 

পুরাণে ও তন্্রে সেই বুন্দাবনের বিচিত্র বর্ণনা আছে £__ 

ব্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্ঠান্তে পণ্তিতা নরাঃ। 

কালিয়হ্দপূর্ধেণ কদন্বো৷ মহিতো। দ্রুমঃ। 

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণাং স্থরভিগন্ধচ। 

সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ । 

পুষ্পায়তি'বিশালাক্ষি প্রভা সাস্ত। দিশোদশ 1-_বরাহুপুরাণ । 

তস্ত তাত্রোত্তরে পার্ষেহশোকবুক্ষঃ সিতপ্রভঃ । 

বৈশাখন্ত তু মাসন্ত শুক্লুপক্ষস্ত ছ্বাদশী । 

স পুষ্পযতি মধ্যাহ্রে মম ভক্তম্থখাবহঃ | | 

ন কশ্চিদপি জানাতি বিনাভাগবতং গুচিম্।-_বরাহপুরাণ | 

পবিত্র ভাগবত ভিম্ন সে বৃন্দাবনের কথ। কেহ জানেনা। হাবড়। 

ট্রেশনে টিকিট লইয়া্ঈট কেবল সে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না। 
বু হদৃগৌতমীয় তান্ত্রে ভগবান্ এই বুন্দাবানর কথা বলিয়াছেন - 

ইং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। 
তত্র ষে পশবঃ পক্ষিমুগাঃ কীট। নরামরাঃ | 



২১৬ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা ।: 

যে বসস্তি মমাধিষ্ট্য মুত যাস্তিমমালয়ম্। 
তত্র যা গোপকন্তাশ্চ নিবসস্তি অালয়ে 7 - 
যোগিন্যন্তা মরানিত্যং মম সেবাপরাক্ণাঃ | 
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং নী | 
কালিনদীয়ং সুষুগ্নাখ্যা পরমামূতবাহিনী। : 
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সুম্রূপতঃ | 

সর্বদেবময়স্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ। 
আবির্ভাব স্তিরোভাবেো৷ ভবেন্মেহত্র যুগে যুগে। 

তেজো'ময়মিদং রম্যং অনৃষ্ঠং চরমচক্ষুষা | 
“এই বৃন্দাবনে দেবগণ ও প্রাণিগণ স্ক্খরূপে থাকেন। সর্বদেকময় 

আমি কখনও এ বন ত্যাগ করি না। আমার যুগে যুগে এই বনে আবির্ভাব 
ও তিরোভাব হয়। এই তেজোময় রত 5 চম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে 
পাওয়৷ যায় না। | দি 

সেই অপ্রকট বৃন্দাবনে, অগ্রকট ইগাপ-গোপীগণ অপ্রকট কষের 
সহিত নিত্যলীলা করিতেছেন। মহাপ্রভু সেই লীলার অবগুঠ্ঠন কিঞ্চিন্াত্র 
উন্মুক্ত করিয়াছিলেন | আবার যদি তীহার আবির্ভাব: হয়, তবে সেই 
বৃন্দাবনের কথা আমরা আরও জানিতে পারিব। সেই বুন্নাবনের অধীশ্বর 
যছ্সস্ভৃত কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন অন্ত কৃষ্চ। সেই বুন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধা | 
সেই বুন্দাবনে ব্রহ্গবৈবর্তৃপুরাণ অনুসারে স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া 

রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহে পৌরহিত্য করেন। সেই বুন্দাবনে অসংখ্য গোপ 
ও অসংখ্য গোপা । তাহারা পূর্বজন্মে ননপ্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । | 
কোন; কোন গোপী পুর্বজন্মে যছুসম্ভৃত কৃষ্ণের সহিত রাস-সঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছিলেন। . কিন্তু -এই অগ্রকট বুন্দাবনে দকল গোপীই শ্পু্বজন্ম 
হইতে রূপান্তরিত । এই রূপান্তর গ্রহণ করিতে াহাদিগকে পুনর্বার 
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জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিংবা পূর্ধব্দেহ ত্যাগ করিয়াই তাহার! নিত্য হুক্ষ-. 

দেহ ধারণ করিয়াছেন, পুরাণে তাহার কোন বিচার দেখিতে পাওয়া 

যায় না, এবং আমরাও সে বিষয়ে ধৃষত। প্রকাশ করিব না । 

চৈতন্-চরিতামূতে কবিবাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £-_- 

“লোক ভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া | 

রূপগোসাঞ্জিকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 

কৃষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রসতত্ব-প্রান্ত । 
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে কুপা করি তাহ। সব সঞ্চারিল ॥ 

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা । 
সব্ধতত্ব নিরূপিয় প্রবীণ করিলা ॥৮___মধ্যলীলা, ১৯। 

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে 

প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে । 

নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে 

ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥-_চৈতন্য ঈন্দরোদয়, ৯-৭৫ 

“যিনি প্রিয়স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজান্ুরূপ ও একরূপ, 

তাদৃশ রূপ-গোস্বামীতে শ্রীকষ্ণ-চৈতন্তগ্রভু নিজশক্তি বিস্তার করিয়া- 

ছিলেন ।, মহাপ্রভুর. শক্তিসঞ্চারে প্রেমিক রূপগোস্বামী সকল তত্বই 

অবগত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে সকল তত্বই বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু একটি গুঢুরহস্ত, মহাপ্রভু, বলি, বলি করিয়াও তাহাকে বলিতে 
পারেন নাই। ধাহার আদেশে স্বয়ং শুকদেব, সে রহস্ত ভাগবতে প্রকাশ 

করেন জাই, তিনিই মহাপ্রভুর মুখে ব্ূপগৌস্ামীকে শিক্ষা দিতেছেন। 

যাহা এতদিন প্রফণাশত হয় নাই, আজ-সহস৷ সে কথা কিরূপে প্রকাশিত 



১১৮ .. শ্রীশ্রীচৈতন্য কথ! । 

করেন। শত সহত্র বদর, সমগ্র বৈষ্ণবমগডলী'যে কথ! জানিয়৷ আসিয়াছে, 

যে কথায় উপর নির্ভর. করিয়া তাহাদের ভক্তির ভিত্তি স্তাপিত হইয়াছে, 

যে কথার সহিত তাহাদের ভগবং-প্রেম জড়িত রহিয়াছে--আজ সহসা 

সে কথায় কিরূপে তিনি দ্বিধা ভাব উৎপাদন করেন? কি করিয়া তিনি 

বলেন, যছুনন্দন অন্ত এবং গোপীবল্পভ অন্ত £ 

চৈতন্য মহাপ্রভূ প্রয়াগ হইতে বারাণসী চলিলেন। রূপগোস্বামীও 

তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। 

“প্রভূ কহে তোমার কর্তব্য আমার বচন। 

নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বুন্দাবন ॥ 

রন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া । 

আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া! ॥৮ 

রূপ তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভু কর্তৃক হৃদয়ে সঞ্চারিত 

তত্বসকল আলোচনা করিতে করিতে একটি কৃষ্ণনাটক লিখিতে ইচ্ছা 

করিলেন এবং কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাটকে 

দ্বারকালীলা ও বুন্দাবনলীলার অধিনায়ক একজন | যিনি রুষ্ষিনী ও 

সত্যভামার বল্পভ, তিনিই গোপীবল্পভ। তাহার কৃষ্চনাটকে একজনই 
দ্বারকায় ও বুন্দাবনে লীল! করিতে লাগিলেন । 

এগ৷ প্রতু আস্তায় রূপ আইলা! বৃন্দাবন । 

রুষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন ॥ 

| বৃন্দাবন নাটকের আরম্ত করিল। 

মঙ্গ লাচরণ নান্দী-ক্লোক তথাট লিখিল। 

পথে চলি আইনে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। 

কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ 
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এই মতে ছুই ভাই গৌড়দেশে আইলা । 

গৌড়ে আসি অন্পমের গঙ্গ প্রাপ্তি হৈলা ॥ 

রূপ গোসাঞ্ছি প্রভৃূপাশ করিল গমন । 

প্রভাকে দেখিতে তার উৎকষ্টিত মন ॥ 

অন্ুপমের লাগি তীর বিলম্ব লঈল। 

তক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল ॥ 

উড়িয়। দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম । 

এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ 

রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী। 

সম্মুথ আসিয়া আজ্ঞা! দিল কৃপা করি ॥ 

“আমার নাটক পুথক্ করহ রচন। 

আমার রুপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥£ 

স্বপ্ন দেখি রূপ গোলাঞ্জ করিল বিচার। 
সতাভামার আক্ঞ! পৃথক্ নাটক করিবার ॥ 

ব্রজ পুর লীলা একত্র করিয়াছি ঘটন! । 

ছুই ভাগ করি এবে করিব রচন। ॥ 

চৈতন্ত-চরিতামূত, মস্ত্যলীল! ১ 

যাহা মহাপ্রভূ নিজমুখে বলিতে পারেন নাই, সত্যভামার মুখ দিয়! 

সে কথার সুত্রপাত করিলেন। রূপের মন দোলায়মান হইতে লাগিল। 

সত্যভামার আদেশ অবস্ত তিনি পালন করিবেন। কিন্ত ইহার কারণ 

কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । 
রূপ ভাবিতে ভাবিতে নীলাচলে পহছিলেন। মহাগ্রভূ হরিদাসের 

কুটারে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিলেন। | 



২৩ নি ্রীপ্রীচৈতষ্ঠক থা।, 

আরদিম স্গ্রত, রূপে মিলিয়া বদিলী'। 

সর্ধন্ত সিরোমগি প্রভু -কহিতৈত্জীগিলা | 
'কষ্কে বাহির'নাহি 'করিহ শ্রজ হৈতে। 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভুন্মা যান কীহাতে ॥” 

কৃষ্ঠোহন্তো বহুতো যন্ত গোপেন্্রনন্দনঠ | 

বন্দাবমই পরিষ্টুজ্য স কিনব গচ্ছতিখ 

এত ক্ষৃহি মহাপ্রভু মধ্যাঙ্ছে চলিল! । 

রূপ গোসাঞ্জি মনে কিছু বিনয় হইলা]' 
“পৃথক নাটক করিতে সত্যভাম! আজ্ঞা দিল | 

জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভূ.আজ্ঞ। হৈল | 

পূর্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচন]। 

দুষ্ট ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ 

ছুই নান্দী প্রস্তাবনা ছুই সংঘটনা. 

পৃথক করিয়া লিখি করিয়। ভাবন! ॥* 

-_-চৈতন্য-চরিতামূত অন্ত্য ১। 

মহাপ্রভূ যেন হেয়ালিতে কথাগুলি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়। পড়িলেন। 

এইবার ভক্তের হৃদয়ে তত্ববীজের অস্কুরোদগম হইল । তিনি বুঝিতে 

_পারিলেন-_ব্রজলীল! স্বতন্্, পুরলীলা স্বতন্্। 

“মহাপ্রভু সেই অস্কুয়ে জল দিতে তি লাগিলেন | কাহার রি তক্ত- 

হৃদয়ে তথ্বের শ্কৃর্তি হইতে লাগিল, |. 
 বরথযাত্রার - দন । ব্ত্য করিতে করিতে : মহীপ্রভূ একটি শ্লোক 

_ পড়িলেন ৫ 

7  ীদহরজীনএহি ব্তী এব চৈত্রক্ষপা 

রিভয়ঃ পরোটা কদস্বানিলাই 



রাধারষ্তত্রে:সমাধান। ২১ 

স! চৈবাম্মি তথাপি. তত্রন্্রতর্যাপার-লীলা বিষৌ 
রেবারোধসি- ৰেতমী-তরুতলে প্েতঃ সমুখকগ্ঠ্যতে ॥ 

| " স্পক্ষাব্যপ্রকাশ ১-৪। 

“ধিনি আমার কৌমাঁরকাল'হরণ করিয়াছেন, ইনি সেই'আমার অভিমত 

পতি। সেই চৈত্র মাসের রজনী,“ সেই 'রিকসিত 'মালতীর সৌরভযুক্ত 
কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। :-মার মামিও সেই রহিরাছি। তথাপি 

সে রেবানদীর তীরবর্তী বেতসী তুর তিলে সুর তবিধানারথ আমার চিত্ত 

নিতান্ত উত্কন্ঠিত হইতেছে 1 | 

এই শ্লোকের অথ জানে একলে স্বরূপ রা - 

দৈবে সে বপর স্তাহা গিরা হন রূপ ॥ 

প্রভু ঘুখে শ্লোক শুনি রূপ গ্রোসাঞ্চি |. ূ 

দেই শ্লোকের অরে শ্লোক করিল তথাই। ॥. 7 
প্রিযঃ সাহরং রুষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ে্রমিলিত 

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ, মঙ্গম্খম্। রি 

তথাপাস্তঃ খেলকধরমুরলীপঞ্চমভূবে 

মনো মে কালিনদী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃচয়তি ॥ 

রাধিকা কহিতে তছেল। সহচরি! আমার সব প্রণযাম্পদ প্রীক্ণ 
এই কুরুক্ষেত্রে আগিয়া স্লিলিত হইয়াছেন আমিও মেই রাধিকা । 
উভয়ের মিলন-জনিত সুখ সেই. তথাপি আমার, মূন সেই যমুনা- 

পুলিন্বর্তী এরিপিন”? যাহার. অন্তযন্তরে ,মুরলীর পপ্ধীমতান এখলিয়। থেলিয়! 

বেড়াইতেছে,,সেই, 'বিপিনেতে নম ব্যাকুলুহ্টুতিছে।. . ও .. -. 

শ্লোককুরি এক:তালপ্নিত্রেতে- লিখিয়! | :. :'”ঃ 

5 ০০৯ক্ আপন বামার চালে রাখিব জিয়া ॥. ৭ 



২২২ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 

শ্লোক রাখি গেল৷ সমুদ্র নান করিতে। 

হেম কালে আইলা প্রভু তাহায়ে-মিলিতে | 

দৈবে আসি প্রভূ যবে উদ্ধেতে চাঠিলা । 

চালে গোৌজা তালপত্রে সেই. শ্লোক পাইলা ॥ 
শ্লোক পড়ি গ্রাভু আছেন মাবিষ্ট হইয়া । 

রূপ গোসাঞ্চি আসি পড়ে দগুবৎ হইয়া ॥ 

উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়! 

কহিতে লাগিল! কিছু কোলেতে করিয়া ॥ 

মোর শ্লোকের অভি প্রার কেহে। নাহি জানে । 

মোর মনের কথ! তুমি জানিলে কেমনে ॥ . 

এত্ত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়। | 

স্বরূপ গোসাঞ্চিরে শ্লোক দেখাইল লইয়া ॥ 

স্বরূপে পুছেন প্রত হইয়া বিশ্মিতে। 

মোর মনের কথ! রূপ জানিলা কেমতে ॥ 

স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন। 

তাতে জানি শুয় তোমার কপার ভাজন ॥ 

প্রভু কহে তারে আমি সন্তষ্ট হইয়! | 

আলিঙ্গন কৈল সর্বশক্তি সঞ্চারিয়। ॥ 

যোগ্যপাত্র হু গৃঢ় রস বিবেচনে। 
তুমি কহিও তারে গুঢ় রসাধ্যানে ॥ 

রূপ গোস্বামী যে গুড় তত্ব ভানিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই 

ষে তম্ব ভাগবতে ও অন্তান্ঠ পুরাণে জানিতে পার! ধায় না, রূপ গোস্বামীর 

গ্রন্থে তাহ। জানিতে পার! যায়। অবতার'তত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহ লিখিয়া- 

ছেন, তাহা শাস্ত্রসমূদ্র মন্থন করিলে ও পাওয়া ঘায় না। : তক্তিরসের অমৃত- 



রাধাকুষঞ্জতত্বের সমাধান । ২২৩ 

সি এক অপূর্ব শান্্র। ইহার নূতনত্ব, ইহার গাস্তীরধ্য, ইহার গুঢ় ভাব 

আলোচনা করিলে 'বম্বয়ে ম্পরিপুর্ণ হইতে হয়। চৈতন্তের শিক্ষায় ও 

লীলায় যাহ৷ অভিনব ও অপরূপ, রূপগোস্বামী তাহার গ্রদশক | ভারত- 

সাহতো তিনি যে রুবত্বের স্থান অধিকার করেন, তাহার অততযুচ্চ হইলেও 

সাধারণ লোকের অজ্ঞাতু। তাহার গুত্ত অমুত রস আস্বাদন করে, 

এমন ল্লোকও বিরল। | 

যে তত্বের সুচনা করা গেল, লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে রূপগোস্বামী চেই 
তত্ব বিশদ করিয়াছেন । | 



লঘুভাগবতামৃত এবং কুষ্ণ-তন্ত্র। 

চৈতন্তদেবের প্রিয়শিষ্ঃ«রূপগ্োস্বামী যে সকল. রহমতের উদ্ভেদ করিয়া- 
ছেন, তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য করিতে হইলে, কতকগুলি,কথা; জানা 
আবশ্তক। ই. 

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ত্রিলোকী বা গ্রহ আছে । 
এমন অনস্ত কোটি ব্রহ্মা আছে। প্রত্যেক রঙ্গাণ্ডের নীর্ষস্থানীর সেই 
রশ্ধাণ্ডের ব্রহ্মলোক | এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাজরূপী এক অবিনাণী 
নিতালোক আছে। সেই নিত্যলোকের নাম বৈকৃ্ঠ বা পরব্যোম। 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবতার সকল ব্রঙ্গাওস্থ জীব-সমূহের উদ্ধারের জন্ত বিরাজ 
করিতেছেন। তাহারা নিজ নিজ লীলার উপবোগী কোন না কোন 
লোকে অবস্থান করেন। রূপগোস্বামী তাহার কতকগুগ্ল শাস্্সম্মত 
উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । 

কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ৃষ্টিতঃ 
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্গাণ্ডমধ্যতঃ ॥ 

বিষ্ধন্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণাতে 

লঘুভাগবতামৃত, পূর্বব-খণ্, ৩০ | 
অবতার সকল লীলা বা কার্ণা উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন 

স্থানে বিরাজ করিলেও, পরব্যোম. বা বৈকুণ্ঠে তাহাদের সকলের স্থান নির্দিষ্ট 
হয়। যেমন বুদ্ধদেব পূর্বে জীবনুক্ত খষি ছিলেন। তখন তীহার কেবল 
ত্রেলোক্য মধ্যেই অধিকার ছিল। যখন ব্রদ্মাও মধ্যে তাহার অধিকার 
হইল, তখন বৈকু্ঠ মধ্যে তাহার স্থান নির্দেশ হইল, এবং তখনই পুরাণে 



লঘুভাগবতামূত এব কৃষ্ণ-তত্ব। ২২৫ 
ষ্ 

তাহার অবতার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এই অবতার সকল বৈৰুগ্ঠীধিপতি 

নারায়ণের কলা বা অংশরূপে কথিত হন। তাহার! কোন না কোন কল্পে, 

কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে এই অংশ বা কলার অধিকার প্রাপ্ত হন। 

যখনই তাহারা সেই অধিকার প্রাপ্ত হন, তখনই তাহাদের পরব্যোমে-স্থান 

নির্দেশ হয় | 

সব্বেষামধতারাণাং পরব্যোম্সি চকাসতি। 

নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্য। ইতি শাস্ত্রে নিরপাতে ॥ 

তথাহি পাদ্মে_ 

বৈকুগ্ঠভূধনে নিত্য নিবসস্তি মহোজ্জুলাঃ। 
মবতারাঃ সদা তত্র মত্ত কুন্মাদয়োহথিলাঃ ॥ 

লঃ ভাঃ পুর্ব, ৪২-৪৩ 

যেমন অবতারগণের বৈকুণ্ঠে স্তান আছে, সেইরূপ বৈকুগ্ঠনাথের 

পারিষদগণেরও সেখানে স্থান আছে। তাহারা সেই পরব্যোমনাথের 

এত অনুগত যে, সটাগাদের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন স্বতন্ত্র লীলা নাই। 

ক্টাহাদের সকল কার্ধ্যই নারায়ণের লীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক । 

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে হরির অনুত্রত এই সকল নিত্য 

ভক্তগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে । 

তন্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দ্শয়ামাস পরং ন ষখপরম্। 

ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং ৃষ্টিবত্তিঃ পুরুষৈরভিষ্তম্ ॥ 

প্রবর্ততে যত্র রজন্তমন্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ | 

ন যত্র মায়! কিমূতাপরে হরেরনুত্রত! যত্র স্ুরান্থ্রা্চিতাঃ ॥ ৯-১০ 

অবতার ও .নিজজন ব্যতীত পরব্যোমনাথ নারায়ণের “মহাবস্থ নামে 

বিখ্যাত ব্যৃহ-চতুষ্টয় আছে। প্রথম ব্যৃহ বাস্ছদেব, দ্বিতীয় ব্যৃহ সন্বর্ষণ, 

তৃতীয় বাহ প্রছ্যুয় ও চতুর্থ বাহ অনিরুন্ধ। এই ব্যৃহরূপে নারায়ণেরই চারি 



২২৬. শ্রীপ্রীচৈতন্য কথ! । 

প্রকার প্রকাশ হয় ও বস্তৃতঃ এই চতুব্্হ নারায়ণ হইতে পৃথক নহে। 

ইহাদিগের মধ্যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মা মধ্যে ঈশ্বরের কার্ধ্য করেন। 
প্রত্যেক ব্রন্ষাণ্ডে একজন বাস্থদের ও একজন সন্বর্ষণ আছেন। তাহার! 

এই* মূল বান্থদেব ও মূল সঙ্বর্ধণের আভাস ব| অংশ। সেইরূপ প্রত্যেক 
পৃথিবীতে একজন প্রহ্বান্ন ও একজন অনিরুদ্ধ আছেন, তাহারা পৃথিবীর 

ঈশ্বর। .এই প্রদ্যুয় ও এই অনিরুদ্ধ মূল প্রদান ও অনিরুদ্ধের আভাস 
বা অংশ। আমাদের ত্রিলোকমর পৃথিবীর ঈশ্বর গ্রহ্য্স বা সনৎকুমার 

খষি। ব্যাসদেব মহাভারতে এই রহস্ত বলিয়া গিয়াছেন। 

সনৎকুমারং প্রদ্যন্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্ ॥ 

মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৭-১৫২ 

সনৎকুমারং প্রহ্যয়ঃ প্রবিবেশ যথাগতম্ ॥ 

মহাভারত, স্বর্গারোহণ পব্ব, ৫-১৩ , 

কিন্তু মহাভারতে স্বর্ষণই সনৎকুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথাও 
'আছে। 

“স জীব; পরিসংখ্যাতঃ শেষ; সঙ্ধর্ষণঃ প্রভুঃ 

ত্মাৎ সনৎকুমারত্বং যোইলভৎ স্বেন কর্মমণা । 

ষন্মিংস্চ সর্বভূতানি প্রলযং যাস্তি সংক্ষযম্॥ শাস্তিপর্ব, ৩৩৯ 

যদিও বাস্থদেব ও সক্কর্ষণ দুইজনেই ব্রন্গাণ্ডের ঈশ্বর, তথাপি বাসুদেব 

অন্তর্জগতের ঈশ্বর, সঙ্র্ষণ বহির্জগতের ঈশ্বর । বাঞ্সুদেব সমষ্টির আশ্রয় । . 

সন্্যণ বাষ্টির আশ্রপ্ন। নেইরূপ প্রায় ও অনিরুত্ধ দুইজনেই পৃথিবীর 
ঈশ্বর । 

. পরব্যোমপতি মূল নারায়ণের মূল চতুব্যহকে অধিকা রু উপার্জন করিতে 
হয় নাই। তাহারা. অনন্তকাল হইতেই বৈকুণ্ঠ মধ্যে বিরাজিত আছেন। 

_“অবশ্ত তাহাদের অংশ নকল অধিকারী পুরুষ | 



লঘুভাগবতামূত এবং কৃষ্ণ-তত্ব। ২২৭ 

রূপগোস্বামী বলেন, এই বৈুষঠনাথ নারারণও কৃষ্ণের বিলাদ। কৃষ্ণ 

স্বরং ভগবান্। | 

তম্মাৎ ভা বিলাসকঃ ॥ 

| লঃ ভাঃ, পুব্ব, ৯৩৩ 

তাহার পর ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া বূপগোস্বামী সিদ্ধান্ত 

করেন যে, বৈকুগ্ঠনাথ ও ব্যহ-চতুষ্টর প্রস্থৃতির সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ 

অবতীর্ণ হন্। 
,.. ভাঁগবতের শ্লোকটি এই_- 

স্বশান্তরপেঘি তরৈঃ স্বরূপৈরভাদ্দামানেঘনুকম্পিতান্ম! | 

পরাবরেশে! মহদংশবুক্ো হঞজোহপি জাতে! ভগবান্ যথা গ্রিঃ | 

ভাঃ পুঃ, ৩-২-১৫ 

এক কাষ্ঠথণ্ড অন্য কাষ্ঠখণ্ কর্তৃক অদ্দিত হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়। 

পুর্ব হইতেই ছুই কাষ্ঠযণ্ড মধ্যে অগ্নি ছিল। ছুই বিরুদ্ধ-ধন্মী পদার্থের 

সংঘাত দ্বার কেবলমাত্র অপ্রকট অগ্নি প্রকট হয়। সেইরূপ কৃষ্ণ সর্বদা 

অপ্রকটভাবে বিরাজিত আছেন। তিনি অজ, তাহার জন্ম নাই। 

তথাপি তাহার শান্তরূপী ভক্তগণ ঘোররূগী অস্থরগণ কর্তৃক পীড়িত হইলে, 

সেই গোলোক-মুখ্য “পর? ও ব্র্মাণ্ড-মুখ্য অপরের” অধাশ্বর কৃষ্ণ মহদংশযুক্ত 

হইয়া জন্মগ্রহণ করেন-__ এইরূপ প্রতীতি হয়। মহৎ ও অংশের সহিত 

যুক্ত হইরা তাহার প্রকট আবির্ভাব হর। বুপগোস্বামী বলেন, এখানে 

মহত, শবে পরম মহত্তন পরব্যোমনাথ ও অষ্টসংখ্যক বৃহ । | 

হথযর্মহান্তোহতিপরম-মহত্তমতয় স্থৃতাঃ | 

তে পরব্যোমনাথসচ ব্ুহাশ্চাষ্টমসংখ্যকাঃ ॥ 

লঃ ভাঃ, পুর্বব, ১৩৭, 

চতুবূণহ ত জানি। অষ্টসংখ্যক ব্যহ আবার কি? রূপগোস্থামী 



২২৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

বলেন, যেমন বৈকুগ্ঠাধিপতি নারায়ণের চতুব্যৃহ আছে, সেইরূপ কৃষ্ণেরও 

চত্ৰাব্যহ আছে বৈকুষ্ঠনাথের ব্যুহ অপেক্ষাও কৃষ্ণের ব্যুহ উৎকৃষ্ট ৷. 
বাস্থদেবাদয়ে। ব্যৃহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে । | 

তেভ্যোইপুযুৎকর্ষভাজোহমী কৃষ্ণব্যহাঃ সতাং মতাঃ ॥ লঃ ভাঃ পুর্ব্ব, ১৩৭ 

স্বতন্ত্র কৃষ্ণতত্ব ও স্বতন্ব রুষ্ণব্যুহের কল্পনা, রামানুজ স্বামী করেন না । 

তাহার মতে রুষ্ণচন্ত্র বৈকু্ঠীধিপতি নারায়ণেরই প্রকাশ । চৈতন্য মহা প্রভু 

তবে এ কল্পনা-গৌরব কেন করিলেন? বরূপগোস্বামীর মুখে ত ত্াহারই 
শিক্ষা। এ কল্পনা-গৌরবের কারণ আছে। মধুর কৃষ্ণকে মধুররূপে 
জানিবার অন্ত উপায় নাই। যেমন রাজ! যখন দরবার করেন, তখন 

তাহার মাথায় মুকুট থাকে, হাতে দণ্ড থাকে, আশে পাশে প্রহরী থাকে, 

তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকে । রাজা মিংহাসনে বসেন। প্রজারা 

ত্তাহাকে দূর হইতে ভয়ের সহিত দর্শন করে, এবং তাহার শাসন অতিক্রম 

করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজা যখন রাজত্ব করেন, তখন তিনি 

একজন অধিকারী মাত্র। মুকুট ও দণ্ডাদি তাহাতে আরোপিত হয়। 

তিনি নিজ স্বরূপে রাজসভায় বিরাজ করেন না । 

যখন রাজ-পরিচ্ছদদ ও রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া রাজা মন্তঃপুরে নিজ- 

জনের সহিত ক্রীড়। করেন, তখন তাহাকে কেহ রাজ! বলিয়! জানে না, 

কেহ তাহাকে ভয় করে না। তখন তাহাকে তাহার নিজজনে প্রেমপূর্বক 

আলিঙ্গন করে। সে প্রেমের ইয়ত্তা না, সে প্রেমে কপটতা নাই । এতদিন 

লোকে ঈশ্বরকে জানিয়া আসিয়াছে । ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, ভক্তিও 

করিয়াছে; কিন্ত প্রেম করিতে পারে নাই। নিগুণ ভক্তির আশ্রয় 

প্রেমরূপী ভগবান্কে জানিতে পারে নাই । ,.. 
্ মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে | 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহঘুধো 



লঘুভগবচামৃত এপং কৃষ্চ-তত্ব । ২২৯ 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণন্ত হ্যদাহৃতম্ । 

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 

ভাঃ) পুঃ, ৩-২৯ 

প্রেম না হইলে এই নিগুণ ভক্তি হইতে পারে না । শঙ্-চক্র-গদা- 

পদ্মধারী চতুভূঁজ ঈশ্বরকে কেহ প্রেমভাবে ভজন করিতে পারে না। 

এই কথাটি ভক্তকে হ্ৃদরঙ্গম করাইবার জন্তই মহা প্রভুর আবির্ভাব । 

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন । 

রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । 

এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম ॥ 

এ্রর্য্য জ্ঞানেতে সর জগৎ মিশ্রিত। 

শ্বর্্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর গ্রীত ॥ 

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 

আমাকে ত যে ষে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুন্র মোর সখা মোর প্রাণপতি ৷ 

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভত্ভি ॥ 

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন। 

সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 

মাতা মোরে পুক্রভাবে করেন বন্ধন । 

অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 

সখ! শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 

তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 



২৩০ শ্রীশ্ীচৈতন্ত কথা । 

প্রিয়া যদি মান করি কররে ভতৎসন। 

বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 

এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার । 

করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ 

বৈকুগ্ঠান্ঠে নাহি যে যে লীলার গ্রচার। 

সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 7 

ব্রজের নিম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ ॥ 

রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম | 

সং সং সং 

এই মত চৈতন্ত কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান । 

যূগধন্ম প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ 

৯ গু ৪ 

এইমত ভ্তভাব করি অঙ্গীকার 

আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ 

সং রগ না 

প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি। 

রাধাভাব কান্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ 

শ্রীকষ্চে চৈতন্তরূপে কৈল অবতার | 

এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ পরচার | 

| চৈ, চ, ৪, আদ্িলীলা । 
এই জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভূ দ্বিভুজ, মধুর, নিজজন কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ 

আসনে বসাইয়াছেন, এবং তাহাকে চতুভূ্জ বৈকুঠাধিপতি নারায়ণ হইতে 
পৃথক করিয়াছেন । র্যা লেশ থাকিলেও ভক্তের মন যে কুগ্ঠিত হইবে । 



লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তত্ব। ২৩১ 

তাই মধুর কৃষ্ণের মধুর চতুব্যৃহ .মাধুরয্যবিস্তারে তাহার দ্বারত্বরূপ। 

আর বৈকুগ্ঠীধিপতির চতুব্ণহ ঈশ্বরের শ্রঘ্ঘয বিস্তার করিতেছেন । 

তাই রূপগোস্বামী বলেন__ 

বাস্তদেবাদয়ো বাহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত যে। 

. তেভ্যোইপু [ৎকর্ষ-ভাজোহমী কুষ্থব্যুহাঃ সতাং মতাঃ ॥ 

পেরাব্যোমাধিপতির বান্ুদেবাদি যে চতুর্ণহ আছে, তাহাদের অপেক্ষাও 

উৎকর্ষ-ভাগী শ্রীরুষ্ণের চতুব্ণহ আছ্ে। সাধুদিগের এইরূপ অভিপ্রেত ।' 

এ উৎকর্ষ কেবল মাধুর্যোর উৎকর্ষ। 

ইত্যেতে পরমব্যোমনাথ ব্যুহৈঃ সহৈকতাম্। 

স্ববিলাসৈরিহাভোত্য প্রাছুর্ভাবমুপাগতাঃ ॥ লঃ ভাঃ পুর্ব, ১৩৭ 

বৈকুষ্ঠাধিপতির চতুব্ণহ শ্রীকৃষ্ণের চতুব্র্ণহের বিলামমাত্র। আপন 

আপন বিলাসের সহিত প্রীকুষ্ণের চতুব্র্ণহ একক্ব প্রাপ্ত হইয়া, এই পৃথিবীতে 

প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন । 

এই ত গেল, ভাগবতের শ্লোকের মহত শন্দ। রূপগোস্বামীর মতে 

এই মহৎ শব্দে চতুব্ণাহকে বুঝায় । | 

বাকি থাঁকিল “অংশ” । : | 

অংশীস্তম্তাবতারা যে 'প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ 

তথ! শ্রীজানকীনাথ-নুসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ ॥ 

নারায়ণো নরসথো হয়শীর্যাজিতাদয়ঃ | 

এভিযুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ ॥ লঃ ভাঃ১পু, ১৩৭ 

'পুরুষাদি যে সকল প্রসিদ্ধ অবতার, তাহারা শ্রীরুষ্ের অংশ । রাম, 

নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরসথা নারায়ণ, হয়দীর্য, অজিত প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের 

অংশ। এই সকল “মহত ও “অংশের সহিত সর্বদা যুক্ত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ 

আবিভূত হন।* | | 



২৩২ শ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

পুর্বে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবলম্বন. করিয়া যে তত জানিতে পারিয়াছি, 

লঘুভাগবতামূত অনুশীলন করিয়াও সেই তত্ব জানিলাম। সমগ্র রুষ্ণতত্ত 
এক অপুর্ব সমন্বরতত্ব। এই সমন্বয়ের এক প্রান্তে মধুর নিজ স্বরূপাবলশ্বী 

মধুর কৃষ্ণ ও অপর প্রান্তে নরসথা নারায়ণ খষি কিংবা তাহার প্রতিনিধি 

 মৈত্রেয় ধষি। এই ছুই প্রান্তের মধ্যভাগে নারায়ণ, চতুবৃ্ুহ ও পুরুষাদি 
অবতার। পপ্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠার” কথার এই গুঢ় তাতপর্যা। এই অপুৰৰ 
সম্মিলনীর সমগ্র অংশ কেবল বুন্টাবন-লীলায প্রত্যক্ষ । 

কুত্রাপ্য্রতপুর্ধেণ মধুরৈশ্বর্্যরাশিনা | 
সেব্যমানে হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥ লঃ ভাঃ পুর্ব, ১৮৩, 

যদি বৃন্দাবনে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি সকল লীলার জন্য তাহাকে 

পুর্ণতমত্ব ভাব দেখাইতে হয় না । যেমন ব্রহ্মাকে শবর্য দেখাইবার জন্য 
তিনি কেবল বৈকুগ্ঠনাথের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ! 

| বৈকুগ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিত যা বিরিঞ্চয়ে | 

মেশবরলাণামজাগডানাং কোটী বৃন্দাবনেহভূতী। | 
 সৈৰ জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥ 

ল ভাঃ, পুর্ব, ১৩৮, 

“এই বুন্দাধনে, ব্রন্মাকে যে ব্রহ্ষানাথের সহিত অদ্ভূত ব্রহ্মাওকোটি 

প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠনাথের লীলা । স্বয়ংরূপী শ্রীকৃষ্ণ. 

নিজের অংশ বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারা এই লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন ।+ ্ 

বাস্থদেবাদিলীলাস্ত মথুরা-দ্বারকাদিযু। 
তত্তদ্রপৈত্রজাস্তাস্ত বালোহাভিশ্চ দশিতাঃ ॥ 

_. ব্বাস্থদেব-সন্কর্ষণাদি চতুর্ব্বহের লীলা এবং পুরুষাদি অবতারের লীলা 

মথুরা ও দ্বারকাদিতে প্রকাশিত হয়। এততিন্ন ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলা 

দ্বারাও সে সকল “মহৎ” ও “মংশের, লীলা! প্রদর্শিত হইয়াছিল 1, 
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বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ “মহৎ” ও “অংশ* কর্তৃক যুক্ত হইলেও এবং কখনও 

কখনও সেই মহৎ ও অংশের দ্বারা হল প্রকাটত করিলেও, তিনি মহৎ ও 

অংশ নহেন। 

ঘো৷ বৈকুষ্ঠে চতুর্ববাহু ভগবান্ পুরুযোত্বমঃ। 

য এব শ্বেতদ্বীপেশে। নরোনারায়ণশ্চ ষঃ। 

স এব বুন্দাবন-ভূবিহারী নন্বনন্দনঃ ॥ 

এতন্তৈবাপরেহনস্ত। অবতারা মনোহরাঃ | 

মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্থ্যরুক্কাঃ শতসহতশঃ । 

তত্রেধ লীন এ কত্ত ব্রজেমুস্তে হরৌ তথা ॥ ব্রহ্মাওপুরাণ। 

“যেমন শত-সহত্র অগ্রিশিথ! অগ্রিতে লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, 

সেই রূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি, শ্বেতদ্বাপাধিপতি, অপর অনন্ত অবতারসমূহ সকলই 

বুন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দনে আসিয়া মিলিত হন ।” 

এই জন্তই রূপগোস্বামীর মতে কেহ কৃষ্ণকে নরসথা নারায়ণ কেহ 

ইন্রানুজ বামন, কেহ ক্ষীরাব্িশারী, কেহ সহস্রশীর্ষ পুক্ষ, কেহ বৈকুষ্ঠনাথ 

বলেন। যে মুনি কৃষ্ণের যে বুত্ত অন্ুণীলন করেন, তিনি সেই বৃত্ত লইয়া 

তাহাকে সেইরূপ বলিয়। থাকেন। বাস্তবিক মহৎ ও অংশ কর্তৃক যুক্ত 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 
ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্ত মহদংশৈস্তঘুক্তত] | 

অতএব পুরাণাদৌ কে চি্নরসখাত্মতাম্। 

মহেন্দ্রান্থজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্িশায়িতাম্। 
সহস্রণীর্যতাং কেচিৎ কেচির্ বৈকুষ্ঠনাথতাম্। 
জয়ুঃ কষ্চন্ত মুনয়ন্তত্ত্থত্বানুগামিনঃ ॥ লঃ ভাঃ পর্ধব,১৩৯ 

এই ত লঘুতাগবতামূতে, শ্রীন্ূপের অমৃতময় লেখনীতে, চৈতন্যের 

প্রেরণাময় রূপের তত্বিচারে, রূপের হৃদয়ে আবিষ্কৃত চৈতন্তের মধুর বাণীতে, 

১ 
্ এ 



২৩৪... ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

কষ্ণতত্ব জানিতে পারিলাম। কিন্তু এখনও জানিলম না, গোপীবল্লভ 

রুষ ও কুক্সিণী-বল্পভ কষ এক কি দুই, এবিষয়ে রূপের মীমাংসা আর 

একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক | 
প্রকট প্রকটা চেতি লীলা চেয়ং দ্বিধোচ্যতে | 

লঘুভাগবতামুত, পুব্বথণ্ড, ১৫৬, 

প্রকট 'ও অগ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ। 

সদানস্তৈঃ প্রশ্থাশৈঃ স্বৈরলীলাভিশ্চ স দীব্যতি | 

তত্রৈেকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে | 

সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ ॥ ১৫৬ 

কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ ও অনস্তলীল৷ । তিনি নিতা নিজলীলা দ্বারা 

ক্রীড়া করিতেছেন ; কিন্ক কদাচিৎ কোন জগতের মধ্যে তিনি কোনও 

এক প্রকাশ অবৎম্বন করিয়া, নিজ পরিবারবর্গের সহিত জন্মাদি প্রকট-লীলা- 

করিয়া থাকেন । অপ্রকট-লীল! নিতাই হইতেছে, কিন্ত কোন কোন জগতে 

কোন কোন সময়ে তিনি প্রকট-লীলা করিরা থাকেন। প্রপঞ্চের অগোচর 

ধামে নিত্য-লীলা হইয়া থাকে । 

কষ্চভাবান্ুনারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা । 

তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ১৫৭ 

রুষ্ণের ষেরূপ লীল! করিবার চ্ছা হয়, তাহার পরিবারবর্গের তরন্থুগামী 

ভাব হয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাব । 

প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা! প্রকটা স্বৃতা | 

অন্ান্বগ্রকটা ভাস্তি তাদৃশ্তস্তদগোচরাঃ ॥ 

গ্রপঞ্চগোচর হইলেই সেই লীলাকে প্রকট বল! যায়। সেই লীলাই 

আবার প্রপঞ্চের অগোচর হইলেই, তাহাকে অপ্রকট বলা ষায়। 

-চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ীভূত রূপরসাদি প্রপঞ্চ । আমরা স্থৃলচক্ষু দ্বারা 



লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তন্ব। ২৩৫ 

দেখিতে না পাইলেই, তাহ। অপ্রপঞ্চগোচর হইল। ভুলেেকের সহিত 

অন্তান্ত লোক অনুস্থ্যত | এই ভূলেকেই আমরা বভিরিন্দ্িয় দ্বারা যাহ! 

অনুভব করি, তাহাই প্রকট, এবং এই ভূলেকেই আমরা অন্তরিক্রির দ্বার! 

যাহা অনুভব করিতে পারি, তাহা অপ্রকট | অন্তরিক্দিয়ের মধ্যেও তারতম্য 

আছে। যাহা অন্তরীক্ষ ঝ| ভূবলোকের নিয়ভাগে সংঘটিত হইতেছে, 

তাহা স্বপ্নেন্দ্রিয় বা [55110 56196 দ্বারা অনুভব করা যাঁয়। ভূবলেকের 

পদার্থকে অল্প আয়াস দ্বার! প্রকট কর! যায়। হয়ত তীব্র ভক্তি বা তীত্র 

আগ্রহ দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন-উন্দ্িয় লাভ 'করা যায়। পবিত্র 

জীবনীতে অল্প আয়াসেই সেই ইন্দিয়ের বিকাশ হয়। তাই অন্যত্র 

রূপগোস্বামী বলিরাছেন,_- 

চেদগ্ঠাপিদিদৃক্ষেরন্ উৎকগ্ঠার্তী নিজপ্রিয়াঃ | 

তাং তাং লীলাং ততঃ রুষ্ণে! দশয্নেৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥ 

কৈরপি প্রেমবৈবশ্তভাগ ভি ভাগবতোত্মৈঃ | 

অগ্ভাপি দৃশ্ততে রুষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বুন্দাবনান্তরে ॥ 

লঃ ভাঃ পুর্ব, ১৪২ 

অগ্ঠাপি যদি কৃষ্ণের প্রিয় ভক্তগণ উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া কৃষ্ণলীলা 

দেখিবার ইচ্ছা করেন, কৃপানিধি কৃষ্ণ তীহাঁদগকে অভিপ্রেত সেই সেই 

লীল! দেখাইয়া থাকেন। 

প্রেমে বিবশ কোন কোন ভাগবতোত্তম, আজও শ্রীকুষ্ণচকে বুন্দাবন 

মধ্যে লীলায় দেখিতে পান। 

তত্র গ্রকটলীলায়ামেবন্তাতাং গমাগমৌ। 

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ ছ্বারবত্যাঞ্চ শাঙ্গিণঃ ॥ 

প্রকট-লীলাতেই বল! যায় ষে, কৃষ্ণ গোকুল, মথুরা, কিংবা দ্বারকা হইতে 
গমন করিলেন, কিংবা সেথানে আগমন করিলেন । 



২৩৬ ্রীশ্রীচৈতন্য কথা | 

যাস্তত্র তত্রা প্রকটা স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ। 

ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষশঃ ॥ ১৫৮ 

যে সকল লীগা গোকুলাদিতে অপ্রকট বলিয়া কথিত হয়, যে সকল 

লীলা প্রপঞ্চাগেচর না হইলেও গোকুলাদিতেই নিত্য বিরাজ করিতেছে । 

এই মপ্রকট-লালাতে শ্রীকূঞ্চ বৃন্দাবন ছাড়িরা কুত্রাপি গমন করেন 

না। প্রকট-লীলাতেই গমনাগমনের কথা উঠে। “কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া 

মথুর। গমন করিলেন,” অপ্রকট-লীলায়, একথা বলা চলে না। 

'জয়তি জননিবাসো। দেবকীজন্মবাদে।” ইত্যাদি শ্লোকে 'জরতি? ইত্যাদি 

শব্দে যে বর্তমান কাল ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিত্য অকপট-লীলারই 

সুচক। এইবার প্রকট-লীলার বর্ণনা করা যাইতেছে । 

| দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবুত্তে পন্মজাজ্ঞয়া ॥ 

বন্থদেবাদিকানাং যে স্বর্ণেহংশাঃ কশ্তপাদয়ঃ ॥ 

নিত্যলীলান্তরস্থৃস্তে বন্ুদেবাদিভিগতাঃ। 

সাধুজামংশিভি স্তত্র জায়ন্তে শুরমুখ্যতঃ ॥ ১৫৯ 

“ভবস্তিরংশৈর্্যদুমূপজন্তাম্_ পদ্ম ত্রচ্ধাকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া 

দেবগণ অংশরূপে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্যলীলার পরিবারবগ 

বন্ুদেবাদি, স্বর্গে অবস্থিত তাহাদের অংশ কশ্তপাদির সহিত মিলিত হইয়া, 

শূরসেন প্রভৃতি হইতে জন্মলাভ করেন । 

যদ্িলাসে মহা শ্রীশঃ স লীলাপুরুযোত্বমঃ | 

আবিবুভুষুরত্রাবিস্কৃত্য সন্বর্ষণং পুরঃ | 
অন্তঃস্থিতাবিদ্বর্তব্য তদন্যবাহ ঈশ্বরঃ | 

হৃদয়ে প্রকটস্তস্ত ভবত্যানকছুন্দুভেঃ ॥ 

ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ এয়া । 

দ্বাপরস্তাবসানেহন্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুযুগে। 



লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তত্ব। ২৩৭ 

ক্ষীরান্ধিশায়ি যদ্রূপ মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতমূ। 

তদিদং হাদযস্তেন রূপেণানকছুন্দুভেঃ | 

পকং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবৃকীহৃদি ॥ 
প্রেমানন্দামুতৈস্থন্তা বাৎসলোক শ্বরূপিভিঃ | 

লালামানে হরিস্তত্র বদ্ধতে চন্দ্রম! ইব ॥ ১৬০ 

যে লীলাপুরুযোত্তম শ্রীরুষ্ণের বৈকুষ্ঠাধিপতি মহাবিষণণ বিলাস, সেই 

রুষ্ণ অত্রধামে আবির্ভাব করিতে ইচ্ছা করির।, প্রথমে দ্বিতীয় বাহ সঙ্কর্ষণকে 

মাবিষ্কৃত করিলেন। পরে অন্তঃস্থিত তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যহরূপ প্রদ্যুয় ও 

অনিরুদ্ধকে ভবিষ্যতে আবিষ্কত করিব, এই ইচ্ছা করিয়া, ঈশ্বর আনক- 

চন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হঈলেন। 

পৃথিবীর ভার হরণের জন্ত এবং দেবতাদিগের প্রার্থন। পুর্ণ করিবার জন্য 

দ্বাপরের অবপানে এই অগ্টাবিংশ চতুধুগে, ক্গীরান্ধিশায়ী পুরুষ ( বাহাকে 

“অনিরুদ্ধ” বলে) আনকছুন্দুভির হৃদয়স্থ রূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হন । 

তখন সেই সম্মিলিত মুস্তি দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা লাভ করে। 

দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামুত দ্বারা লালামান হয়! এ দেবকী 

হৃদয়ে চন্দ্রমার স্তার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন। 

যদিও রূপগোস্বামী স্বয়ং ভগবান্ রুষ্চের বস্থুদেৰ হৃদয়ে আবির্ভাবের : 

কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রকারান্তরে সে আবির্ভাব যেন প্রথম বাহ 

বাস্ুদেবেরই বল! হইঈল। পরিস্কার ভাবে, এই কথা বলিলে, শুকদেবের 

উক্তির সহিত কথাটি সঙ্গত হয়| 

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ভা-পু-১০-২-১৬ 

বলদেব বিদ্যাভূঘণ বলেন, দেবকী হৃদয় বলিলে, এখানে দেবকীর গর্ভ 

বুঝিতে হইবে । কারণ ভাগবতে মাছে_ | 
দিষ্টান্থ ! তে কুক্ষিগতঃ পরংপুমান্। 



২৩৮ শরীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

কিন্ত পরবর্তী শ্লোক বিচার করিলে, রূপগোস্বামীর এরূপ তাৎপধ্য বোধ 

হয় না। 

'্মুথ ভাদ্রপদাষ্টম্যা মসিতায়াং মহানিশি। 

তশ্তা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং স্থতিসন্ননি | 

দেবকীশরনে তত্র কৃষ্ণ; প্রাদুর্ভবত্যসৌ ॥ 

জনয়িত্রী প্রহ্থৃতিভিস্তা ভিরি ত্যবগমাতে | 

লৌকিকেন প্রকারেণ স্থথং শিশুরজায়ত ॥ ১৬১ 

অনন্তর ভাদ্রমাসের কুষ্ণাষ্টমা তিথিতে, দেবকীর হৃদর হইতে আপনাকে 

তিরোহিত করিয়া, কৃষ্ণ দেখকার শরনে প্রাদুভূতি হইরাছিলেন। জনন 

প্রভৃতি মনে করিলেন, লৌকক প্রকারেই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন । 

ইহাতে বুঝা যায়, রূপগোস্বামী বলিতে চাহেন, অলৌকিক প্রকারে 

কৃষ্ণতত্বের আবির্ভাৰ হইয়াছিল। 

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকছুন্দৃভিঃ | 

তত্র স্ত্ম্ত স্থতং তশ্তাঃ স্থতামাদার় নিঃনরেৎ ॥ ১৬২ 

অনন্তর আনক-ছুন্দুভি ব্রজেশ্বরীরগৃহে গ্রবেশ করিয়া” সেখানে নিজের 

পুভ্রকে রাখিয়া ব্রজেশ্বরার কন্তাকে গ্রহন করিয়া বহির্গমন করেন। 
সোহ্রং নিতান্ততত্বেন তন্ত। রাজত্যনাদিতঃ | 

কৃষ্ণঃপ্রকটলীলায়াং তন্বারেণাপ্যভৃৎ তথা ॥ ১৬৩ 

সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলার নিত্য যশোদার পুন্র হইয়া অনাদ্িকাল হইতেই 
বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকট লীলাতেও কৃষ্ণ যেমন দেবকীর 

দ্বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যশোদার দ্বারেও জন্মলাভ করিয়া- 

ছিলেন । 

একি কথা, গোর্লাই ঠাকুর! এ আবার, কি বল! কৃষ্ণ দেবকার 

গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার তিনি যশোদার গর্ভেও জন্ম- 



লঘুভাগবতামূত এবং কৃষ্ণ-তত্ব । ২৩৭ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন।  প্রকট-লীপা, অপ্রকট-লীলার গুঢ় রহস্ত এখন 

রেখে দাও । প্রকট-লীলার কৃষ্ণ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! রূপ! 

তোমাকে চৈতগ্তদেব কতক আভানে, কতক স্বপ্ে, এ তত্ব শিখাইয়া- 

ছিলেন। তুমি ত হীঙ্গতে বলিরা গেলে, কৃষ্ণ দুইবার প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ 

করিগ়াছিলেন,_-গোল লাগিল, ভক্তপমাজে | এককালে, ছুইজনের গর্ভ 

হইতে উংপন্ন হইবার তাতপর্য্য কি? ভাগবতেও ত একথা বলে না। 

এককালে দুইজনের গর্ভে জন্মগ্রহণ ত ভয়ানক কল্পনা-গৌরব। এত 

ভগবানের বুথ চেষ্ট/। তবে কি কৃষ্ণ প্রকটভাবে ছুইকালে, ছুইবার 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যশক্, আমার কল্পনা আমি রাখি । বলদেব 

বিগ্াভূধণ আগে কি বলেন, শুনি । 

“প্রকট-লীলাতে কৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার ওরসপুত্র, এরূপ পাঠ 

দেখা যায়। অপ্রকট-লীলাতেও কি পুল ভাব আছে? এই সন্দেহ 

নিরাকরণের জন্য, রূপগোস্বামী এই শ্লোকর্ট লিখিরাছেন। যিনি অনাদি 

কাল হইতে তাহার, অর্থাৎ দেবকী ও যশোদার নিত্য পুত্র হইর! বিরাজ 

করিতেছেন, সেই, রুষ্ণ প্রকট-লীলাতে ( তন্দরারেণ ) দেবকী মাতা হইতে, 

( অপি) এবং “অপি' শব্ধ দ্বারা জানা যার যে, যশোদা-মাত৷ হইতেও, 

(তথা) লোকরীতি অন্ুসারে, প্রাদুভূতি হইরাছিলেন 1 প্রকট প্রকাশে, 

দেবকী ও যশোদ। দুইজনের গর্ভ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, 

একথা শুকদেবও বলিয়াছেন। দেবকীর গর্ভের কথা ত স্পষ্টই আছে। 

যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীরুষ্ণের জন্ম, অশ্ফুটভাবে শুকদেব বলিয়াছেন । 

_ ভাগবতে শ্রীরুষ্জের জন্ম-প্রকরণে আছে,__ 

নিশীথে তম-উদ্ভৃতে জায়মানে জনার্দনে । 

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষণ সর্বগুহাশয়ঃ | 

আবিরাসীদ্ থ! গ্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুফলঃ ॥ ১০1৩।৮ 



২৪০ | শ্রীপ্রীচৈতন্ঠ কথ! । 

আবার 

_. যশোদা নন্দপত্তীচ জাতং পরমবুধ্যত | 
ন তদ্বেদ পরিশ্রীস্ত। নিদ্রয়াপগতম্মতিঃ ॥ ১০-৩-৫৩ 

পুর্বশ্লোকে, “দেবক্যাংং এই শব্দে দেবকীতে ও যশোদাতে” বুঝিতে 

হইবে । এককালেই শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়।- 

ছিলেন । হরিবংশেও এই কথা আছে, 

গর্ভকালে বস্পূর্ণ অষ্টমে মাসি তেস্্িয়ৌ | 

দেবকীচ যশোদাচ স্যুবাতে সমং তদা ॥ | 

গর্ভকাল পূর্ণ না হইতেই, অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা এককালেই 

প্রসব করিয়াছিলেন। “সমং শব্দের অর্থ যুগপৎ । এই শ্লোকে বুঝায় 

যে, এককালে দেবকী ও যশোদার পুল্র জন্মিয়াছিল। ভগবভীর জন্ম 

কিঞ্চিৎ পরে হইয়াছিল। ভাগবতেও একথা আছে,__ 

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ স্থুতং সমাদায় স স্ুতিকাগৃহাৎ 

যদা বহির্গন্থমিয়েষ তঙ্থাযজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়র। ॥ ১০-৩-৪৮ 

এইজন্তাই ভগবতীকে “কুষ্ণানুজ।” বলে। কিঞ্চিৎ পুর্বোত্তরভাবে, 

যশোদার গর্ভে অপত্যদ্বয়ের জন্মগ্রহণ হুইয়াছিল। কিন্তু বাস্থদেব ও যশোদা 

তাহা দেখিতে পান নাউ । 
যশোদা নন্দপত্ঠীচ জাতং পরমবুধ্যত। 

ন তদ্বেদ পরিস্রান্ত৷ নিদ্রয়াপগতস্থৃতিঃ ॥ 

_ বাঙ্গুদেব-পত্থীর স্তায় নন্দপত্ী ভগবৎ লক্ষণ অবলোকন করিয়া, : 

স্বগর্ভজাত শিশুকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন। যশোদার ত কন্তাও 

ভ্ইয়াছিল. এবং তত্রাগত বাসুদেব সেই কন্তাকে লইয়া! গেলেন এবং নিজের 

পুত্রকে রাখিয়৷ গেলেন; এ সকল কথা যশোদ! দেবী জানিলেন না কেন? 

তাহার উত্তরে, শুকদেব বলিতেছেন যে, তিনি পরিশ্রাস্ত ছিলেন এবং 



লঘুভাগবতামূত এবং কৃষ্ণতত্ব। ২৪১ 

নিদ্রাভিভূত হওয়াতে তাহার স্থৃতি অপগত হইয়াছিল। উল্লিখিত শ্লোকের 

এইরূপ অর্থ । 

আদিপুরাণে স্পষ্টই নারদ বলিয়াছেন,__ 

নন্নগোপগৃহে পুজো যশোদা গর্ভ সম্তবঃ | 

এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, “ননন্তাত্মজ উৎপন্নে, ভগবান্ গোপিকা- 

ন্ৃতঃ,, এই সকল ভাগবতপুরাণের বাকা মুখ্য অর্থেই গৃহীত হইতে পারে। 

যদি বল, “উপগুহ্থাত্মজামেবং রুদত্য। নীনদীনবত, ( ১০-৪-৭), এই 

শ্লোকে দেবকী ভগবতীকে আত্মজা বলিলেন, এত মুখ্য অর্থ হইতে পারে 

না। অবশ্ত এখানে মুখ্য অর্থ নহে, আক্ষেপক অর্থও নহে । দেবকী কংসকে 

জানাইতে চাহেন যে, তাহার পুত্র হয় নাই, অষ্টম গর্ভে কন্া জন্মিয়াছে। 

সেই জন্ত স্বপুক্র গোপনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক তিনি ভগবতীকে আত্মজা 

বলিয়াছেন । 

একথা মানিলাম, কিন্তু শুকদেব যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গুপ্তভাবে 

কেন বলিয়াছেন? ইহা স্বামীর ইচ্ছ। বলিয়৷ জানিতে হইবে। 

নন্দগেহে বান্থদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্তৈকরূপ্যেণ 

নন্দগেছে, দ্বৈরপ্েণ স্থিতৌ কংসে! মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ 

বাপি মচ্চরিতগায়কেন তখৈব গাতব্যং যথা রহস্তং ন ভিদ্যেত-_ইতি 

স্বামিন ইস্টিঃ। 

“নন্দের গৃহে এবং বান্ুদেবের গৃহে আমার প্রকটভাবে জন্ম হইবে। 

কিন্ত আমি একই রূপে নন্দের গৃহে অবস্থিতি করিব.। দি ছুইরূপে, 

দুই কৃষ্ণ হইয়া আমি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে কংস আমাকে জানিতে 

পারিবে এবং আমার পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে। তুমি আমার চরিত্রগায়ক, 

তুমিও এইরূপে গান করিবে, যেন আমার রহস্ত ভেদ না হয়। এই ৯. 

স্বামীর ইচ্ছা 1” নি র্ 



২৪২ ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

এই. ত গেল বলদেব বিষ্তাভূষণের কল্পন! | রূপগোস্বামী কেবলমাত্র 
আভাম দিলেন, ত্রই কৃষ্ণ ছুই গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি স্পষ্ট 
করিয়া বলিলেন না যে, সেই ছুই কৃষ্ণ এক কালেই প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বলদেবও বলিয়াছেন, রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন যে, 

এই কথার মধ্যে একটা! রহস্ত আছে, যাহা শুকদেব প্রচার করেন নাই। 

কি জন্য শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবকে সে কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, 

সে সম্বন্ধে বলদেবের মত আমর! গ্রহণ করিতে পারি নাঁ। স্বয়ং কৃষ্ণই 

কৃষ্ণরহস্তের উদ্ডেদ করিতে পারেন। যদি চৈতন্ঠদেব রূপগোম্বামীকে 
সে কথা সমগ্রভাবে না বলিয়া গিয়া থাকেন, তাহ! হইলে আমরা আবার 

তাহার অপেক্ষা করিব। কৃষ্ণমুথেই কৃষ্ণকথ। শুনিব। 

কথার এখনও শেষ হইল ন1। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল। বলদেব 

বিষ্াভূষণের সহিত বিবাদ করা চলে, জীব গোস্বামীর সহিতও ভয়ে ভয়ে 

ছুরথা বল! চলে, কিন্তু ভক্তের প্রাণস্বরূপ চৈতন্ঠদেবের দয়িতরূপ রূপের 

নিকট জিহ্ব! স্তব্ধ হয়, তর্ক লুকায়িত হয়। 

রূপের মুখে চৈতন্তের মধুরবাণী শুনিয়৷ আত্মবিহবল হইতে হয়, 
অমৃত-সিঞ্চিত কলেবরে জড়তা আসিয়! উপস্থিত হ্য়। সেই অমুতময় 

বাণীর অমৃতঃপ্রবাহে আর' একটিবার মাত্র গা ঢালিয়া দিব। 'দেখিব, 

এই গুঢ়তম রহস্তের দ্বার আরও কিঞ্চিৎ উদঘাটিত করিতে পারি কি 
না। 



যদুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ কৃফণ। 

কেচিদ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। 

বৃহঃ প্রাহূর্তবেৎ আগ্ঘো গৃহেঘানকছুন্দুভেঃ ॥ 

লঘুভাগবতামৃত, পূর্বথণ্ড ১৬৫। 

কোন কোন প্রাচীন ভাগবত-গণ বলিয়া থাকেন, বন্ুদেবের গৃহে 

আগ্ব্যহ বাস্জুদেব প্রাছুভূত হইয়াছিলেন। আর ব্রজে ভগবতী যোগমায়ার 

সহিত শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যছুমন্দন বৈকুষগ্ঠীধিপতির প্রকাশ মাত্র। তিনি চতুব্্ণহের মধ্যে 
আগ্ব্যহ বাস্থদেব । গোপীবল্লভ কৃষ্ণ বৈকুষ্ঠের উপরে বিরাজমান মধুর 
কৃষ্ণের আবির্ভাব । 

বা যছুবরো৷ গোষ্ঠং তত্র সুতীগৃহং বিশন্। 
কন্ঠামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্। 

প্রাবিশর্্ বাসুদেবস্ত শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমম্ ॥ 

বন্ুদেব ব্রজে গমন করিয়। যশোদার সৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। 

তিনি কেবলমাত্র কন্তাকে দর্শন করিলেন। সেই কন্তাকে গ্রহণ করিয়া 

বহ্থদেব মথ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে াহছদেব কষ সেই 
শ্রীলীলাপুরুষোত্তম রুষ্ে প্রবেশ করিলেন। ? 

এতচ্চাতি রহশ্তত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে ৷ 

কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন হুচ্যতে শ্রীগুকাদিভিঃ ॥ | 

কথাটি অত্যন্ত রহ্তকথা । এই জন্য কৃষ্ণের জন্মগ্রসঙ্গে, রী ও 



২৪৪ শরীস্রীচৈতন্ট কথ! । 

রহস্ত বর্ণিত হয় নাই ; কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবাদি 

খষিগণ ইহার সুচনা করিয়াছিলেন। 

রূপ! যদি অতি রহম্ত কথা হয়, তাহা হইলে, তুমিই যে সকল 

রহস্ত প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? মহাপ্রভূও যে তোমাকে 

সমগ্র রহুম্ত বলিয়াছেন, তাহাই বা কে জানে । বখন সমগ্র রহস্ত প্রকাশের 

সময় হইবে তখন মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে সেই রহন্ত ব্যক্ত 

করিবেন। ছুই গর্ভে, | ছুই কৃষ্ণ । দুই বিভিন্ন প্রকাশ । একথা যে 

চৈতন্ত-দেব রূপকে বলিয়াছিলেন, চৈতন্-চরিতামূতের স্ত্যলীলার প্রথম 

অগ্যায়ে, ইহা স্পষ্ট বুঝা! যায়। কিন্তু চৈতন্তের উক্তিতে এক কালে 

ছুই কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এমন কথা পাওয়া যায় না। 

প্রসঙ্গ-ক্রমে গুকদেবাদি যশোদার গর্ভসম্ভৃত কৃষ্ণের যে হুচনা করিয়া- 
ছেন, রূপ তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন ;-_ 

নন্দস্তাঝ্জ উৎপন্নে জাতাহলাদে! মহামনাঃ। 

ভা, পু, ১০-৫-১। 

কৃষ্ণ নন্দের আত্মজ* | 

ননদ স্বপুক্রমাদার প্রেত্যাগতমুদারধীঃ | 

| ভা, পু, ১০-৬-৪৩। 

 শ্রীরুঞ্ণ ননের স্বপুত্র। 

নায়ং সুথাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাস্ুতঃ। 

ভা, পু$ ১০-৯-২১, 

শুকদেব কষ্ণকে গোপিকাস্থুত' বলিলেন । 

বনতশ্রজে করল-বেত্র-বিষাণ-বেগু-লক্ষশ্রিয়ে মুহ্পনে পশুপালজায় । 
ভা, পু) ১০-৯৪-১। 



যছুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ কৃষ্ণ । ২৪৫ 

ব্রহ্মা কঞ্ণচকে “পশুপাঙ্গজজ” বলিলেন। পশ্তপালক নন্দের অগগজাত, 

অবশ্য বাস্থুদেবের অঙ্গজাত হইতে ভিন্ন । 

এইবার রূপ যামল-বচনের প্রমাণ দিতেছেন । 

কষ্টোহস্তো যহ্সস্তৃতো যঃ পূর্ণ; সোহস্তযতঃপরঃ | 

রন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥ 
দ্বিভুজঃ সর্বদা সোহত্র ন কদাচিৎ চতুভূজঃ। 

গোপ্যৈকয়৷ যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদ। ॥ 

পূর্বশ্লোকের পাঠ, চৈতন্ত-চরিতামৃতের পাঠের সহিত ভিন্ন। যদুসম্ভৃত 

কৃষ্ণ অন্ত। যিনি পূর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যছুসম্ভৃত কৃষ্ণ হইতে অন্ত । সেই 

পূর্ণ কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র গমন করেন না। তিনি 

বন্নাবনে সর্বদা দ্বিভূজ, কদাচিৎ চতুভূঁজ হন না। তিনি একমাত্র গোগীর 
সহিত মিলিত হইয়া, সেখানে নিতালীল! করিতেছেন। 

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণ যদুপুরীং ব্রজেৎ। 

ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাস্থদেবতাম্। 

যে বাসুদেবে দ্বিভূজন্তথা ভাতি চতুভূ'জিঃ ॥ 

এ ল, ভা, ১৬৬। 

প্রকটরূপে যখন কৃষ্ণ যদ্ুপুরী গমন করেন, তখন নন্দের ওরসজাত 

রূপ আচ্ছাদন করেন। কেবলমাত্র বন্থদেবের ওরসজাত রূপ প্রকাশিত 

করেন। যিনি বাস্থদেব, তিনি কখনও দ্বিভূজ, কখনও চতুতূজ, কখনও 
মন্ুযা, কখনও ঈশ্বর । নন্দননন নিত্য মনুষ্যরূপী মধুর ভগবান্। 

তান্ত৷ মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদৃদ্বহঃ। 

দ্বারবত্যাং তথ! ষাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ ॥ 

মধুপুরে মাথুর-লীল! প্রকটিত করিয়া, তিনি ঘ্বারকায় গমন করেন, এবং 
সেখানকার প্রসিদ্ধ লীল! সকল প্রকাশিত করেন । | 



২৪৬ শ্রীপ্ীচৈতন্ঠ ক্থা | 

তত্রাবিষ্ুরুতে ব্যৃহং প্রছবায়াখাং তৃতীয়কম্ । 

যতো ব্হোহনিরুদ্ধাখ্য স্তর্ধ্যঃ প্রকটতাং শ্রজেৎ। 
দ্বারকায় বান্ুদেব কৃষ্ণ প্ররদ্যক্নাখ্য তৃতীয় ব্যহ আবিষ্কৃত করেন। 

_ সেই প্রায় হইতে আবার অনিরুদ্ধাখ্য চতুর্থ ব্যহ প্রকটিত হয়। 
ইতি ব্যৃহচতু্ষস্ত লোকোত্তর-চমৎক্রিয়াঃ | 

বিবাহাগ্ঘবশ্চ বহুধা লীল৷ স্তত্রৈব বর্ণিতাঃ ॥ 

চতুর্াহের বিবাহাদি চমতকার লীল/ সকল ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। 

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোহমুনা । 
তত্রাপ্যজনি বিদ্ফুর্তিঃ প্রাহুর্ভাবোপমাহরে । 

ত্রিমাস্যাঃ পরতন্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥ ল, ভা, ১৬৭, 

বৃন্দাবনের প্রকট-লীলায় কেবলমাত্র তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। 
সেই তিনমাসে উদ্ধবের সংবাদ পাইয়া প্রতিমুহূর্তে তাহারা কৃষ্ণের প্রত্যাগমন 

প্রতীক্ষা করিতেন। এইজন্য শ্্রীরুষ্ণ পরোক্ষভাবে থাকিলেও তীহার 

পরাহুর্াবরূপ শ্ফর্তি তাহাদের হৃদয়ে হইয়াছিল। তিন মাসের পর দস্তবক্র- 
বধানস্তর, তাহাদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতি হইয়াছিল । 

ব্রজাগমনকালে চ পান্োক্তেহন্তচ্চ বর্ততে। 

“অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব জনাঃ পুক্রদারাদিসহিতাঃ পশু-পক্ষি- 
মুগাদয়শ্চ বানুদেবপ্রসাদেন দিব্যদূপধরা বিমানমারঢ়াঃ 'পরমং বৈকুণ্ঠ- 
লোকমবাপুঃ 1 পদ্মপুরাণ, উঃ খ, ২৭৯-২৭। 

অত্র কারিকে,__ 

_.. ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদা অবাতরন্। 
 ক্ুষ্টম্তানেব বৈকুগ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥ 
প্রেষ্ঠেভ্যোহভিশ্রিয়তমৈ জনৈ গৌকুলবাসিভিঃ | 

বন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ল, ভা, ১৭২। 



যদুপতি রুষ্ঝ ও গোপীবল্পভ কৃষ্ণ । ২৪৭ 

দপ্তবক্রবধের পর যখন কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন যাহা 

বটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে পন্নপুরাণে অন্তরূপ বর্ণনা আছে । 

পন্মপুরাণ মতে, সেই কালে বান্গুদেবের অন্ধ গ্রহে পুক্রদারাদি সহিত 

নন্দগোপাদি বিমানারূঢ হইয় বৈকুলোকে গমন করিয়াছিলেন । 

এখানে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণের নিত্য-পরিবার নন্দীদির অংশতৃত 

বর্ঘবাদী দ্রোণাদি ধাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা'দিগকেই কৃষ্ণ 

বৈকুষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রেষ্ঠ হইতেও প্রিয়তম গোকুল- 

নিবাসী নিজজনের সহিত কৃষ্ণ সর্বদা বুন্দাবনে বিহার করিতেছেন । 

জীব গোস্বামী ! আমি ধৃষ্টত। করিয়া তোমার সহিত বিবাদ করিয়াছি। 

বলিয়াছি নন্দাদি সেই কালে মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ 

গোস্বামী ত সেই কথাই বলিলেন । 

আমার ধৃষ্টতার কারণ এই যে, আমার ধারণা, এই কথাটির মধ্যে 

একটি গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে! সেই রহস্যের মুখ বন্ধ করিলে, 

ভবিষ্যতে তাহার উদ্ভেদ অসম্ভব হইবে ! 

যাহা হউক, বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে বারের প্রকটলীলা 

মন্তমিত হইল। কিন্তু পুত্রের সহিত নন্দ বৈকুঠে গমন করিলেন, এ 

কথার রহদ্য রহসাই থাকিয়া গেল। নন্দের ত একটিই পুত্র। আবার 

কি রুষ্ণ নিত্যালীলা' করিবার জন্ত যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? 

আমাদের নিত্যলীলার নিতা অভিনায়ক কৃষ্ণ লইয়াই প্রয়োজন । সেই 

রুষ্চ রাধার কৃষ্ণ । সে কৃষ্ণ রাধাভাবছ্যুতি -ন্ুবলিত চৈতন্ঠ-দেবের কৃষ্ণ । 

সেই কৃষ্ণেরই চৈতন্ত-দেহে আবির্ভাব । আবার চৈতন্তদেব কৃষ্টেরই 

প্রেমভিথারী। রাধাভাব অবলম্বন করিয়া সেই কৃষ্ণের বিরহেই চৈতন্যের 

দশ দশ। উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণের মাধুর্য্যে জগৎ আজ মধুরভাব 

ধারণ করিতেছে । সেই কৃষ্ণের ভাবে আজ ভক্তহ্ৃদয় আগ্নুত হইতেছে। 



২৪৮ শ্রীপ্রীচৈতন্ট কথা। 

সেই কষ্চের প্রেম চৈতন্তদেব ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। সেই কৃষ্ণকে 

চৈতন্তদেব আমাদের নিকটস্থ করিয়াছেন । 

'সর্বধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।”__-এই বীজমন্ত্রে গীতা ধাহার 
নির্দেশ করিয়নাছেন, নিগুণ ভক্তির শিক্ষায় কপিলদেব দেবনুতিকে 

প্রচ্ছন্নভাবে ধাহার কথা বলিয়াছেন, ধিনি গোপীদের সর্বস্বধন, শ্রীরাধিকা 

ধাহার পরাশক্তি, সেই মধুর কৃষ্ণের মানসিক সেবা চৈতন্তদেব আমাদিগকে 
শিখাইয়া গিয়াছেন, এবং উচ্ৈন্বরে সেই কৃষ্ণের নাম তিনি প্রচার 
করিয়াছেন। সেই গোপীবল্পভ কৃষ্ণ যছ্ুপতি কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। 



“কৃষ্তবর্ণব তিষাহুকুফণং।” 

নিমি রাজা নবযোগীন্ত্রকে প্রশ্ন করিলেন, 

কম্মিন কালে স ভগবান্ কিং বর্ণ; কীদুশো নৃভিঃ। 
নায় বা কেন বিধিনা পুজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ 

ভা, পৃঃ ১১-৫-১৯। 

সত্য ও ভ্রেতা যুগের অবতার-প্রসঙ্গ শেষ করিয়। করভাজন খষি উত্তর 
করিলেন-_ 

দ্বাপরে ভগবান্ শ্তামঃ পীতবাস! নিজাধুধঃ | 
শ্রীবৎসাদিভিরস্ৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ | 

'্বাপরে ভগবান্ শ্তামবর্ণ। তিনি পীতবসন ও শঙ্খচক্রাদি-ধারী। 
শ্রীবৎসাদি তাহার উপলক্ষণ। তাহাকে কি বলিয়া লোকে পূজা 
করে? 

নমস্তে বাস্থদেবায় নমঃ সন্কর্ষণায় চ। 

প্রহ্যাম্ায়ানিরদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ 

নারায়ণায় খষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে । 

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ধভূতাত্মনে নমঃ ॥ 

আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিল না, ইনি বাস্্রদেব কৃষ্ণ, যিনি নারায়ণ 
খধির শরীরে আবিভূত হুইয়াছিলেন। 

ইতি দ্বাপর উব্বাঁশ স্বস্তি জগীশ্বরম। 
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শুখু॥ 

[ছে রাজন্! দ্বাপরে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করে। নানা 



২৫০ শ্রীকীচৈতন্ত কথ! । 

তন্ত্রের বিধান অনুদারে, কলিষুগে তাহার যেরূপ আরাধনা, তাহ শ্রবণ 
করুন্। 

রুষ্ণবর্ণং ত্িষাইকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদম্ । 

যজ্জৈঃ সঙ্থীর্ভনপ্রাযৈর্যজস্তি হি সুমেধসঃ ॥ 
কলির আরাধ্য কৃষ্ণ, কুষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ বা শ্েত। 

তাহার অঙ্গ, উপাঙ্গ, অন্ত্র-ও পারিষদ আছে। অঙ্গাদি সহিত দেই অরুষ্ণ 
কুষ্ণকে, বুদ্ধিমান্ পুরুষের! সন্কীর্ভনময় ষজ্ঞদ্বার! পূজা! করেন । 

এই শ্লোকদ্বারা ভাগবত যুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, দ্বাপরের বাস্থুদেব কষ 
হইতে কলির অরুণ কৃষ্ণ ভিন্ন। 

চৈতন্সদেবে এই অরুষ্ণ কৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈষ্ঞবেরা নান! অর্থে 

“কৃষ্ণবর্ণং ত্িষাহকুষ্ণং” শ্লোকের অনুবাদ করেন, এবং এই শ্লোক মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেবে প্রয়োগ করেন। 

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজস্তে ছ্যাতিভরাৎ 

 অকৃষ্ণাঙ্গং রূষ্ং মখবিধিভিরুতকীর্ভন-ময়ৈঃ | 

উপাসাঞ্চ প্রাহুর্যম খিলচতুর্থা শ্রমজুষাং 

স দেবশ্চৈতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ স্তবমালা, 
কলিযুগে পণ্ডিতগণ সাক্ষাত্ভাবে ধাহার পুজা! করেন, শরীরের অতান্ত 

ছ্যুতিবশতঃ যিনি অরুষ্াঙ্গ অথচ যিনি কৃষ্ণ, ধাহাকে উৎকীর্তনময় যক্ঞদ্বারা 
পুজা করা যায়, ধাহাকে সকলে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের উপাস্ত বলেন, 

চৈন্তারৃতি সেই দেব আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাবিস্তার করুন| 
রুষ্ণসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে জীব গোস্বামী বলেন,__ 

অন্তঃকৃষ্ণং বহিগৌঁরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্। 
কলৌ সন্কীর্তনা্ঘৈঃ ম্ম কৃষ্ণচৈতন্ত মাশ্রিতাঃ ॥ 

ধিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দেশে গৌরদেহ ধারণ করিয়া, অঙ্গাদির 



“কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাইকুধঃং” | ২৫৯ 

বৈভব দর্শন করাইয়াছেন, আমরা কলিযুগে সন্কীর্তনাদি দ্বারা সেই 

কুষ্ণটৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি । 
শুন ভাই এই সব চৈতন্ত-ম হিম। | 

এই শ্নোকে কহে তীর মহিমার সীমা ॥ 

কৃষ্ণ এই চুইবর্ণ সদা ধার মুখে । 

অথবা রুষ্ণকে তিহো বর্ণে নিজ মুখে ॥ 

কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ ছুইত প্রমাণ । 

কুষ্ণ বিন্ধ তার মুখে নাহি আইসে আন ॥ 

কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণবরণ । 

আর বিশেষণে তাহ! করে নিবারণ ॥ 

দেহ-কাস্ত্যা হয় তিহ অকুষ্ণবরণ। 

অকৃষ্ণবরণে কহি পাতবরণ ॥ 

প্রত্যক্ষ তাভার তপ্ত কাঞ্চনের ছ্যুতি | 

ধাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি ॥ 

জীবের কলাষ তমো৷ নাশ করিবারে। 

অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নান। অস্ত্র ধরে ॥ 

ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্শ। 

তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ ॥ 

বাহু তুলি হার বলি প্রমদৃষ্ট্ে চা । 

করিয়। কলাষনাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ 

চৈ, চ, আ, লী, ৩য় পরিচ্ছেদ । 

এই “অকুঞ্থান্ন কৃষ্ণের সহিত দ্বাপরের কৃষ্চের যে ভেদ, ভাগবতের 

সহিত মহাভারতের সেই ভেদ, শুকদেবের সহিত ব্যাসদেবের সেই ভেদ, 

নিগুর ভক্তির সহিত স্বধর্শমূলক সগুণ ভক্তির সেই ভেদ। 



২৫২ প্রীপ্রীচৈতন্ত কথ।। 

ষ্টা ুযাস্ত মৃষিমাত্মজ মপ্যনগ্নং দেব্যো। হয় পরিদধুন” স্থৃতন্ত চিত্রম্। 

তবীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগছুত্তবাস্তি স্ত্রীপুং ভিদ। ন তু স্থৃতন্ত 

বিবিক্ুদৃষ্টেঃ ॥ ভ। পু, ১-৪-৫। 

পুল শুকদেব প্রতব্রজ্য করিয়া! সরোবরের তীর দিয়! গমন করিলেন। 

তিনি নগ্ন থাকিলেও দেবকন্ঠারা জলকেলি করিতে করিতে তাহাকে 

দেখিয়। লঙ্জিত হঈলেন না। বুন্ধ পিত|। বাযাসদেব সেই পথে তাহার 

অচ্ুগমন করিলেন। তখন লঙ্জাবণতঃ দেবকন্ঠার| বন্্ পরিধান করিলেন । 

এই বিচিত্র ঘটনা দেখিয়। ব্যানদেব তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন । 

দেবকন্তার৷ বলিলেন,__“আপনার ক্ত্রীপুরুধ-ভেদ-জ্ঞান আছে। কিন্ত 

আপনার পুত্র সর্বত্র ভগবান্কে দন করিতেছেন । তাহার এই ভেদ- 

জ্ঞান নাই ঃ | 

ব্যাসদেব বিশাল মহাভারত রচন। করিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে 

পারেন নাই।- “আমি ভরত-বংশের আখ্যান করিতে গিয়া সমগ্র বেদের 

অর্থ দেখাইয়াছি। এই মহাভারতে ধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এমন 

কি স্ত্রী-শূত্রাদিও ইহার মধ্যে আপনাদের ধন্ম দেখিতে পাইবে। তথাপি 

আমার আত্মা অসম্পন্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে । 'তবে কি আমি ভাগবতী- 

ধর্ম নিক্পপণ করি নাই? এই ভাগবত্ত-ধর্ম্হ পরমহংসদ্দিগের প্রিয় । এমন 

কি এই ভাগবতধর্ম মচ্যুতেরও প্রিয় ।” 
সময় বুঝিয়া নারদ খষি দেই বিবিক্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। তিনি 

বলিলেন, “্ব্যাসর্দেব !. তুমি যাহা! ভাবিতেছ, তাহাই সত্য ।” 
যথ! ধর্ধুদরশ্চার্থ। মুনিবর্ধযানুকীন্তিতাঃ | 

ন তথা বাস্ুদেবস্ত মহিমা হান্বর্ণিতঃ ॥ ভা, পু, ১-৫-৯ 

হে মুনিবর্ধা, ভূমি ধর্থ, অর্থ, কাম ও যোকের যে্ূপ বর্ণন। করিয়াছ, 

_ৰান্থুদেবের মহিমা সেূপ বর্ন কর নাই। 



“কৃষ্$বণং ত্যাইরুষ্জং” | ২৫৩ 

নৈষন্ম্যমপ্যচযুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানফলং নিরগ্ীনম্। 

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্মু যদপ্যকারণম্ ॥ 

নিরুপাধি ব্রঙ্গজ্ঞানও ভগবন্তাব-বর্জিত হইলে শোভা পায় না। কর্ম 

সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, তাহার ত কথাই নাই। 

'ততোহন্তথ! কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ | 

ন কহিচিৎ ক্কাপিচ দুঃস্থিত। মতির্লভেত বাতাহতনৌ রিবাম্পদম্॥ 

এক ভগঝানেরই যথাসাধা বর্ণনা কর। তাহ! ভিন্ন আর যাহা কিছু 

বলিতে ইচ্ছা করিবে, লোক একে ভেদদরশী, নানা রূপ ও নামসমন্থিত 

তোমার সেই বাক্যে তাহাদের বুদ্ধি স্থিরতা-লাভ করিবে ন1। বাতাহত 

নৌকার ন্যায় তাহাদের বুঁদ ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। 

তাক্ত। স্বধন্মং চরণাঘুজং হরের্ডজনলপক্কোইথ পতেত্তুতো৷ যদি । 

যত্র কব!ইভদ্রমভূদমুন্ত কিং কোবার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধশ্মৃতঃ ॥ 

যদি স্বধন্্ম ত্যাগ করিয়া কেহ হরির চরণাম্ুজ ভজন! করে, সে 

অপক অবস্থাতেও যদি পতিত ব| মুত হর, তাহ! হইলে দে যে অবস্থাতেই 

থাকুক, বা যে বংশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করুক, তাহার অমঙ্গল হয় না। আর 

শন্ম আচরণ করিয়া কেহ যদি হরির ভজন|। না| করে, তবে নেই ঝা 

কোন্ অথ লাভ করে? 

ব্যাসদেব খরশধ্য্যমার্গে ঈশ্বরকে দেখাইয়াছেন। তিনি অপরা প্রকৃতি 

ও পর৷ প্রকৃতির ঈশতাকে দেখাইয়াছেন। বিশ্ব ও প্ররুতির পারে 

তাহার কি নিজরূপ নাই? সেই আনন্দময়ের|ক আনন্দমুত্তি নাই, যাহ 
দেখিয়া জগৎ আনন্দলাভ করিতে পারে, ভয় বিসর্জন করিতে পারে) 

অমন্ত্রমে ভগবানকে আলিঙ্গন করিতে পারে। ভগবানের কি নিজরূপ 

নাই? তিনি কি সর্বদাই শাসনকর্তা । তাহার কি নিজজন নাই, 
যাহার্দিগকে শাসন করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না, যাহারা তাহার 



২৫৪ | শ্রীপ্রীচৈতন্য কথা । 

শাসনাতীত, যাহারা তাহার সহকারী, যাহারা তাহার হৃদয়াধিকারী। 
এই সংসারের ভেদজালের মধ্যে, এই ভেদের অত্যন্ত সংঘর্ষণে, এই 

“আমি-তুমি'র নিরস্তর কলরবে, এমন কি দ্বৈত-শাসন-কারী বেদ, বিধি, 

ধর্মের চীৎকার রবে না ভগবানের মধুর স্বরূপ জানা যায়, না তাভার 

নিজজনের মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়। 

কেবল মাত্র অকৈতব-ধর্ম্মে ভগবান্কে জানিতে পারা যায় 



অকৈতব-ভক্তি। 

অকৈতব-ভক্তি নিগুণ-ভক্তির নামান্তর মাত্র। যে ভক্কিতে 
ভগবানের সহিত ব্যবধান নাই, এবং যে ভক্তির মূলে কোন হেতু নাই, 
তাহাকে অকৈতব-ভক্তি বলে। শব্যজ্ঞানে ভগবানকে দূর হইতে 
প্রণাম করিতে হয়, এই জন্-শশ্বধ্য ঈশ্বরের সভিত ব্যবধান করিয়। দেয়, 
অতএব এশ্র্য কৈতবের মধ্যে। ভেদের শাসনের জন্ত বেদের বিধি। 
ভেদের মধ্যেই সেই বিধি ভাল লাগে ও সেই বিধি ভক্তের সহায়ক হয়। 
কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ এবং ভগবৎ-সম্বন্ধেই অন্টের সহিত 
সম্বন্ধ, সেখানে বিধি ভগবানের পহিত ব্যবধান করিয়] দেয়; অতএব 
বিধিও কৈতবের মধ্যে । ভূক্তি নিজের ভোগ, মুক্তি নিজের বন্ধ-মোচন । 
শুদ্ধ ভক্তিতে নিজের চিন্তা নাই, কেবলমাত্র ভগবং-ভাবনা! ও ভগবানের 
কাধ্য সাধন। অতএব ভুক্তি ও মুক্তি, ছুই সমানভাবে কৈতব। 

মদৃগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশরে । 

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহন্ুধৌ ॥ 

লক্ষণং তক্তিযোগন্ত নিগুণিস্ত হা,দাহতম্। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা য৷ ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে | 
সালোক্য-সার্টি সামীপ্যসারপ্যৈকত্বমপ্ুঢত। 
দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যস্তিক উদ্দাহৃতঃ ৷ 

যেনাতিব্রজ্য ব্রিগুণং মন্তাবায়োপপদ্ভতে ॥ 

ভা, পু ৩২৯ 



২৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথ । 

কপিলদেব নিগুণ-ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন | এই অকৈতব 

নিগুণ ভক্তি লইয়াই ভাগবতপুরাণ । 

“ধম্মঃ প্রোজ বিত ঠকতবোহত্র পরমো। নিমর্লরাণাং সতাম্” ১-১-২ | 

এই ভাগবত পুরাণে নিমতসর সাধুদ্দগের জন্ত পরম ধর্ম নিরূপিত 

হইয়াছে, যে ধন্মে কৈতব প্ররুষ্টরূপে ত্যক্ত। 

শরীধরস্বামী বলেন--“উত্ন ঝিতং কৈতবং ফলাভিদন্ধিলক্ষণং কপটং ঘ্মিন্ সঃ। 
প্রশণব্বেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরম্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণে ধন্মো- 

নিরূপ্যতে |” 

অর্থাৎ এ ধন্মে ফলাভিপন্ধানরূপ কপটত। নাই। এমন কি মোক্ষেরও 

অভিসন্ধান নাই। কেবলমাত্র ঈধরারাধন-লক্ষন এই ধর্ম । 

এই ভাগবশুধন্মী প্রচারের জন্তই মহাপ্রভুর অবতার। তিনি এই 

ভাগবতধন্মের জ্বলন্ত, জীবন্ত, চূড়ান্ত উদাহরণ । 

প্রহলাদ কথিত নবধা ভক্ষি এই ভাগবত-ধর্মের বীজমন্ত্র। 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্যোঃ ম্মরণং পাদদেবনম্। 
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সধ্যমাত্ম নিবেদনম্ ॥ 

প্রথমে হরির নাম ও লীল! শ্রবণ। তাহার পর হরিনামের ও হরি- 

লীলার উচ্চ সন্কীর্ভন। তাহার পর হরির নিত্য ম্মরণ ও মনে মনে নিত্য 

নাম গ্রহণ। তাহার পর মন্দিরে পরিচূ্যা। তাহার পর প্রতিমাদিতে 

তাহার পূজন। তাহার পর হরির বন্দনা । এইরূপে শান্তভাব আসিয়া 

উপস্থিত হয়। তাহার পর নিত্য ভগবানের দাসত্ব । জীবে দয় ও অনুরাগ 

এবং জীবের উপফারই ভগবানের দাসত্ব । 

অন্চাদাকর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্থকর্মকৎ | 
যাবন্ন তেন স্বহৃদি সর্ধবসূতেঘরস্থিতম্ ।--ভ|, পু, ৩২, ৯--২৫ 

সেইকাল পর্য্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের 'আরাধনা করিবে, যে কাল 



অকৈতব-ভক্তি | ২৫৭ 

পর্যযস্ত আপনার হৃদ্দয়ে.এবং সকল গ্রাণীতে তাহাকে অবস্থিত বলিয়া 

জানিতে না পারিবে । | 

অথ মাং সর্বভৃতেষু তৃতাত্মানং কৃতালয়ম্। 

অর্থয়েন্বানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥--৬-২৯-২৭ 

আমি সকল ভূতে অবস্থিত, সকল ভূতেরই আত্ম । এই জন্য অভিন্ন 

দৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে দান, মান ও মৈত্রী দ্বার! পূজ! করিবে। 

ইহাই হইল ভগবানের দাসত্ব। তাহার পর সখ্য । ভগবানের সহিত 
এত্তদূর ঘনিষ্ঠতা! আসিয়া পড়ে যে, ভক্ত তখন ভগবানকে আপনার বলিয়া 

জ্ঞান করেন, এমন কি ভগবানকে আপনার সখা বলিয়! বিবেচনা করেন। 

বাৎমল্য-ভাবও এই সখ্যভাবের অন্তগ্ত। তাহার পর মধুর-ভাবে আত্ম- 

নিবেদন। | 

এই ভক্তির মধ্যে ভেদ নাই, বিধি নাই, তূক্তি মুক্তি নাই । 

মহা প্রভূ চৈতন্তদেব শ্রবণ 'ও নাম-সন্কীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্ম- 
নিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির সকল অঙ্গই নিজ লীলা! দ্বার! দেখাইয়াছিলেন এবং 

অধিকারি-ভেদে নবধ! তক্তির সকল অঙ্গই প্রচার করিয়াছিলেন। 

ভক্তির কপটতা তিনি একেবারে সহা করিতে পারিতেন ন!। সুতরাং 

ভক্তগণকে তিনি সর্বদা অকপট-অকৈতব ভক্তির শিক্ষা দিতেন, এবং 

মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষা লইতেন। 

আরদিন প্রভূ গেলা জগন্লাথ দরশনে। 
দর্শন করিল! জগন্নাথ শয্যোখানে ॥ 

পুজারি আনিয়া থাল৷ প্রসাদায় দিল! | 

গ্রসাদার থালা গাঞা। প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ 

সেই গ্রসাদার থাল! অঞ্চলে বান্ধিয়া |: 

উট্টাচার্ঘ্যের ঘরে আইলা সবরাযুক্ত হৈয়। ॥ 



৯৫৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

অরুণোদয় কালে হৈল প্রস্থুর আগমন । 

সেহকালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ ॥ 

কৃষ্ণ-কৃষঃ স্ফুট.কহি ভট্টাচাধ্য ভাবিল। 

 কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥ 

বাহিরে প্রভুর তেহে। পাইল দরশন । 

আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণবন্দন ॥ 

বদিতে আসন দিয়! দৌহেতে বসিলা। 

মহাপ্রসাদা খুলি প্রভূ হাতে দিলা ॥ 

প্রসাদান্ন পাঁঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন। 

কৃতার্থ হইয়। প্রমাদ্দ করিল ভক্ষণ ॥ 

স্নান সন্ধ্যা দস্তধাবন যগ্যপি না কৈল। 

চৈতন্ট গ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ॥ 

তক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল। 

এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ 

শুফং পযুযষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ॥ 
শ্রাপ্মান্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য বিচারণ! ॥ . 

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মন্তথা | 

প্রাপ্তমন্্ং ভ্রন্তং দৃষ্টে ভোঁক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ পরপুরাপ 

দেখি আনন্দিত ছেল মহাপ্রভুর মন। 

প্রেমাবিষ্ট হৈ: কৈল! তারে আলিঙ্গন ॥.. 

ছুইজন ধরি' দৌছে করেন নর্তন.। .. 

দোহার ক্পর্শেতে দৌস্ার, প্রফুল্ল হেল:মন। 

স্বেদ. কম্প অঞ্র দৌহে আনন্দে ভাসিল!। 

(প্রমারিই-হঞ7 গস কছিতে লাগিল 



অকৈতব-ভক্ত । ২৫৯ 

আজি মুগ্ঞ অনায়াসে জিনিনু ত্রিভূবন। 

আজি মুগ করিন্তু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥ 

আজি মোর পূর্ণ হল সব অভিলাষ । 
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ 

আজি নিষ্ষপটে তুমি হৈল! কৃষ্ণাশ্রয় । 

কৃষ্ণ নিফপটে হৈল! তোমারে সদয় ॥ 

আজি সে থণ্ডিল তোমার দেহাদ্দি বন্ধন।, 

আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি কষ্থপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন । 

বেদ ধন্ম লক্বি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 

৪ __ চৈতন্ত-চরিতামুত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

যখন সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য. বেদের বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন, তখন 

নিশ্চয় জানা গেল যে, ভগবং-প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে । 

সে হৃদয়ে কি আর মুক্তিস্থান পায়? ভগবানের দেবা ছাড়িয়। মুক্তি? 

নিজের জন্ত মুক্তি? শুদ্ধ ভক্তিতে মুক্তি কপটত! মাত্র । 

ব্রহ্ম! শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন-- 

তত্তেহনুকম্পাং স্ুুসমীক্ষ্যমাণ! ভূঞ্জান এবাত্মক্কতং বিপাকম্। . 

াগথপুভিরদধমন্ডে জীবেত ঘে। মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ . ১০-১৪- .. 
“কেবলমাত্র তোমার কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আপন কর্মফল ভোগ : 

করিতে করিতে, কায়মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে, যে 

ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে 

দায়াধিকার লাভ করিয়। থাকেন ।* | 

সার্বভৌম একদিন এই শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। 
কিন্তু তিনি "মুক্তিপদে” না বলিয়া “ভক্তিপনে” বলিলেন 1: | 



২৬০ শ্রীপ্বীচৈতন্ত কথা। 

প্রভু কহে “মুক্তিপদে” ইহা পাঠ হয়। 

ভক্তিপদ কেনে পড় কি তোমার আশয়॥ 

ভট্রাচার্ধ্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল। 

ভগবছিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ 

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। 

যেই নিন! যুদ্ধাদিক করে তার সনে ॥ 

সেই ছুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্গসাধুজ্য মুক্তি । 
তার মুক্তিফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ 

যগ্ঘপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপ্রকার। 

সালোক্য সামীপ্য সারপ্য সার্টি সাধুজ্য আর ॥ 

 সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্ার। 

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ 

সাধুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘ্বণ! ভয়। 

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাধুজ্য না লয় ॥ 

ব্রন্গে ঈশ্বরে সাধুজ্য ছুইত প্রকার 

্রহ্বসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥ 

[ যাহার সেবাকরা ভক্তের চরম উদেশ্, তাহার সহিত এক হওয়া! 

ভক্ত ্ বগ্েও 19 পারে না।] 

প্রভু কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়। 

মুক্তিপদ শবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়। 
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়। 
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় | 

[ পুরাণের দশ লক্ষণ। তাহার মধ্যে মুক্তি নবম লক্ষণ |]. 



অকৈতব-ভক্তি। ২৬১ 

অত্র সর্গো বিদর্গশ্চ স্থানং পোষণ মুতয়ঃ। 

মন্বস্তরেশান্ুকথা নিরোধে মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ 

দশমস্য বিশ্ুদ্ধযর্থ, নবানামিহ লক্ষণম্। 

বর্ণযস্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ভাঃ পুঃ ২-১০ 

ছুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি। 

সার্বভৌম কহে 'ও পাঠ কহিতে না পারি। 

যগ্ধপি তোমার অর্থ এই শবে কয়। 

তথাপি আশ্রিষ্য দোষে কহনে না যায় ॥ 

যগ্যপি মুক্তিশবের হয় পঞ্চবৃত্তি। 

রূট়িবুত্তে কহে তবু সাধুজ্যে প্রতীতি ॥ 

* মুক্কিশব্দ কহিতে মনে হয় ত্বণা ত্রাস। 

ভক্তিশব কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥ 

শুনিয়! হাসেন প্রভূ আনন্দিত মন। 

উট্রাচার্ষ্য কৈল প্রভূ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৬ 

শ্বর্যজ্ঞানে ভক্তি মহাপ্রভুর অসহ্য ছিল। তিনি লক্ষমীদেবীর ভক্তির 

উপর কটাক্ষ করিতেন। ব্রজের অকৈতব শুদ্ধ ভক্তি তাহার একমাত্র 

লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবল সেই ভক্তিরই উপদেশ করিতেন। 

শ্রীরঙ্ক্ষেত্রে বেস্কট ভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। 

মহাপ্রভু তাহার গৃহে চাতুর্মান্ত করিয়াছিলেন। শী ভট্ট নিষ্ঠার সহি 

লক্মী-নারয়ণের সেবা! করিতেন । | 

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 
কান্তবক্ষঃস্থিতা৷ পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ 

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। 

সাধবী হঞ। কেনে চাহে ত্তাহার সম ॥ 



২৬হ শীলীচৈতন্য কথ! । 

এই লাগি স্রখভোগ ছাড়ি চিরকাল, । 

ব্রত নিষম করি তপ করিল "অপার ॥ 

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 

কষ্েতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥ 

তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম । 

কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ 

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধন্দ্মধ নহে নাশ । 

অধিক লাভ পাইয়ে আর রাস বিলাস ॥ 

বিনোদিনী লক্ষ্মীর ভয় কুষ্ণে অভিলাষ । 

ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস ॥ 

প্রভু কহে দৌষ ইহা নাহি আমি জানি। 

রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহ! শাস্ত্রে শুনি ॥ 

লক্ষ্মী কেনে না পাইল! কি ইহার কারণ । 

তপ করি কৈছে রুষ্জ পাইলা শ্রতিগণ ॥ 

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ । 

ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 

প্রভু কহে কষ্জের এক স্বভাব লক্ষণ । 

স্বমাধুর্য্যে করে সদ। সর্ব আকর্ষণ ॥ 

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। 

তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ 
কেহ তারে পুক্রজ্ঞানে উদৃখলে বান্ধে | 

কেহ সথা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥ 

ব্রজেন্দ্নন্দন তারে জানে ত্রজজন | 

উীশ্তর্ষ্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ 
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ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন । 

সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 

শ্রুতি সব গোপীগণের অন্ুগতা হা । 

ব্রজেশ্বরী ভুত ভজে গোপীতাব লঞা ॥ 

বাহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ॥ 

সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ 

গোপজাতি রুষ্ণ, গোপা প্রেয়সী তাহার । 

দেবী বা, অন্তান্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ 

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম | 
গোপিকা*অন্থুগ। হঞ1 না! কৈল ভজন ॥. 

অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 

অতএব “নায়ং” শ্লোক কে বেদব্যাস ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯। 

উশ্বর্যে সম্ভ্রম আছে, অপেক্ষা আছে, ভয় আছে। এ সকল ত 

কৈতব। অট্কতবে, অকপটে কৃষ্ণ-সঙ্গমলীভের জন্য এক ব্রজভাব 
ভিন্ন অন্য ভাব নাই । সে ভাবে বিধি নাষট, শব নাই, মুক্তির প্রলোভন 

নাই। ম্নে ভাবে অবাবধানে কৃষ্ণের সহিত মেশামেশি হওয়া সম্ভব । 

তবে সে ভাবে গোপীর অনুগত হতে হয়। | | 
_ মধবাচার্ষ্ের শিষ্যগণ তত্ববাদী। তাহার! বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম 

বলেন, এবং মুক্তি তাহাদের চরম ক্ষ্য। মহাপ্রভু উড়্ূপ রুষ্ণকে দর্শন 

করিবার জন্য মধবাচার্য্ের স্থানে গমন করিলেন। 

তত্ববাদীগণ প্রভৃকে মায়াবাদী জ্ঞানে । 

প্রথম দর্শনে প্রত্ুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ 

পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার .. 

বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বু করিল সকার ॥ 



২৬৪ শ্রীত্ীচৈতন্য কথ। | 

বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব জানি । 

_ ঈষৎ হাপিয়া কিন্ত কহে গৌরমণি ॥ 

সবার অন্তরে গর্ব জানি গৌরচন্দ্র। 

তা সব! সহিত গোষ্ঠী করিল আর্ত ॥ 

তত্ববাদী আচার্ধ্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ। 

তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়। যেন দীন ॥ 

সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে। 

সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ 

আচার্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণ সমর্পণ । 

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ 

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞ। বৈকুষ্ঠে গমন । 
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥ 

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন । 

কুষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন ॥ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বন্দন: দাস্তং সথ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 

ইতি পুংসাপিত৷ বিষ্জৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ। । 

ক্রিয়েত ভগবত্যন্ধ! তন্মন্টেইধীতমুত্তমম্ ॥ 
ভা প্র. ৭-৫ 

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কষে হয় প্রেম! । 

সেই পরম পুকুধার্থ পুরুষার্থ সীম! ॥ 

_ এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীত্ত্যা জাতানুরাগো। ক্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ॥ 
 হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুম্্াদবন্ন ত্যতি লোকবাহ্ঃ। 

- ভাঃ পু ২-৪৭-৩৮ 
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কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশান্ত্রে কহে। 

কন্ম হৈতে কষ্ঝপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥ 

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোধান্মপনাদিষ্টানপি স্বকান্। 

ধর্্ান্ সংতাজ্য যঃ সর্ববান্ মাং যজেৎ স চ সত্বমঃ ॥ 

ভা, পু) ১১-১১-৩২ | 

“বেদে বিধিমার্গে আমি যে গুণ-দৌধাত্মক স্বধন্মের আদেশ করিয়াছি, 

তাহ! সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও ভক্কির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপকারী বলিয়া সকল 

ধন্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন! করেন, তিনিই 

সর্বোত্তম সাধু ।, 

সব্বধন্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি ম! শুচঃ ॥ ভগবদগীতা । 

তাবৎ কন্মাণি কুব্বাত ন নির্বিগ্েত যাবতা | 

মকথা-শ্রবণাদৌ ব! শ্রদ্ধা যাবননজায়তে | ভা, পু, ১১-২০-৯। 

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ । 

ফন্তুকরি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ 

সেবান্থুরক্তমনলামভবোহপি ফন্তুঃ। ভা, পু) ৫-১৪-৪৩। 

রুষ্ণসেবান্থুরক্ত মহাত্মাদিগের নিকট অভব বা নির্বাণমুক্তিও তুচ্ছ। 

কর্ম মুক্তি দু্বন্ত ত্যজে ভক্তগণ। 

সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯ | 

বৈধভস্তি, ব্মার্গ ও মুক্তিবাঞ্থা, এই তিন ত্যাগ করিয়া রাগমাণে 

অকৈতব-ভক্তি করাই চৈতন্তদেবের শিক্ষ৷ । কিন্তু অধিকারী ভেদে বহিঃ 

তক্তের জন্ত তিনি একবারে বৈধতক্তি ত্যাগের নিষেধ করিতে পারে 

নাই। বৈধভক্কির বন্ধন তিনি শিথিল করিয়া গিয়াছেন, এবং বৈধভক্তি 

অনুকল্পও তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন। | 



২৬৬ শ্রীহীচৈতন্ত কথ! । 

পূর্ব তীর্থযাত্রায়, উপবাপ ও ক্ষৌর ন! করিয়া কেহ মহাপ্রসাদ পর্যযস্ত 
ভোজন করিতেন না । রাজা গ্রতাপরুদ্র চৈতন্ত-ভক্তগণের বিপরীত বিধান 

দেখিয়া আশ্চর্য্যা্বিত হইয়াছিলেন । 

রাজ! কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান । 

তাহা না করিয়। কেনে খাবে অন্ন পান ॥ 

ভট্ট কহে তুয়ি কহ্ সেই বিধিধন্মী। 

এই রাগমার্গে আছে সুক্ষ ধর্মকর্ম ॥ 

রঃ ঁ ঁ 

সং সং 

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ । 

কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদ লোকধর্থ্ম ॥ 

যদ] যস্তানুগৃহাীতি ভগবানাত্মভাবিতঃ | 

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্িতাম্ ॥--ভা, পু, ৪-১৯-৪৫ | 

যখন আত্মভাবিত ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তথন ভক্ত লোকব্যবহারে ও 

বেদে পরিনিষ্টিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে ।--চৈ, চ, মধ্য, ১১। 

প্রভূ কহে যার মুখে শুনি একবার । 

কুষ্ণনাম পুজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়। 

নববিধ ভক্তি পুর্ণ নাম হৈতে হয়॥ 

দীক্ষা! পুরশ্চর্যা। বিধি অপেক্ষা! না করে। 

জিহ্বাম্পর্শে আচগালে সবারে উদ্ধারে ॥ . 

 আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।. 

চিত্ত আকর্ময়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ : চৈ, চ, মধ্য, ১৫: 

বাস্তবিক পক্ষে নবধা ভক্তিতেও বহিরঙগ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন 
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আছে। দাস্ত, সখা, আত্মনিবেদন অন্তরঙ্গ । মার সব বহিরঙ্গ । রাগা- 

নুগ! তক্তিতে বছিরঙ্গ বা বৈধনাধনের প্রয়োজন হয় না। বহিরঙ্গ অধিকারীর 

জন্য বৈধ ভক্তির প্রয়োজন হয়। মহাগ্রতু নিয়লিখিতরূপে বৈধী ভক্তির 

অনুকল্প দেখাইয়াছেন। 

রাগহীন জন ভজে শান্তর আজ্ঞায়। 

বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥ 

বিবিধাঙ্গ াধনভক্তি বহুত বিস্তার । 

ক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার ॥ 

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন । 

সদবন্ম-শিক্ষ! পৃচ্ছ। সাধুমার্গান্থ্গমন ॥ 

রুষ্গ্রীতে ভোগত্যাগ কুষ্ণতীর্ঘে বাস। 

যাবত-নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্তিপবাস ॥ 

ধাত্র্শ্বখ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পুজন | 

সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জীন ॥ 

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বু শিষ্য না করিবে। 

বু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে ॥ 

হানিলাভ সম শোকাদি-বশ না হইবে। 

অন্্যদেব অন্তাশান্ত্র নিন্দা না করিবে ॥ 

বিষু বৈষ্ণব নিন্দ! গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে। 

প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ॥ 

-.. শ্রবণ কীর্তন ম্মরণ পূজন বন্দন। 

. পরিচর্ধ্যা দাস্ত সথা আত্মনিবেদন ॥ 

অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপি দণ্ডবৎ নতি। 

অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্ঘগৃহে গতি ॥ 



২৬৮ শ্রীশ্রীচৈতন্য কথা । 

পরিক্রম! স্তবপাঠ জপ সংকীর্তন। 

ধুপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রপাদ ভোজন ॥ 

আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমৃত্তি দরশন । 

_ নিজপ্রিয়-দান ধ্যান তদীয় সেবন ॥ 

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত । 
এই চারিসেব৷ হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ 

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তত্কপাবলোকন । 

জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ! ভক্তগণ ॥ 

সর্বদা শরণাগতি কাত্তিকাদি ব্রত। 

চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ 

সাধুসঙ্গ নামকীর্ভন ভাগবত শ্রবণ । 

মথুরাবাস শ্রীমুস্ত শ্রদ্ধায়ে সেবন । 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। 

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥ 

মহাপ্রভু প্রথমে চৌষট্টি অঙ্গনাধন বলিয়া তাহার পর পঞ্চ অঙ্গনাধন 

বলিলেন। এই পঞ্চ অঙ্গনাধন বলিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না । 

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 

নিষ্ট। হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ । 

অন্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥ 

কিন্তু মহাপ্রভুর মন রাগান্থুগা ভক্তিতেই আবিষ্ট। কেবল লোক- 

গ্রহের জন্ত এবং সকল অধিকারীর উপযোগের জন্ট বৈধীতক্তির উল্লেখ। 
বিধি ধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরগ। 

নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কতু নহে মন ॥ 



অকৈতব ভক্তি । ২৬৯ 

অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত । 

কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 

| চৈ, চ, মধ্য, ২২ 

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত ত্যক্তান্ভাবস্ত হরিঃ পরেশং | 

বিকন্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ববং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ 

ভা, পু, ১১-৫-১৮। 

যর্দি কোন প্র্িয়তক্ত অনগ্ঠভাৰ হইয়া হরির চরণ ভজন! করে, সে 

প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ন করিলেও, হরি তাহার হৃদয়ে আবিভূ্তি 

হইয়৷ সকল পাপ দূর করিয়া দেন। 



্রীপের শিক্ষা 
রাগান্ুগ৷ ভক্তির বিশেষ তত জানিবার জন্ত রূপগোস্বামীর শিক্ষা, 

সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা ও রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথন, এই 

তিনটি বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিতে হয়। 

এইরূপে দশদিন প্রয়াগে রহিয়। 

শ্রীরূপে শিক্ষ। দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উত্পন্ন। 

অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ | 

শুদ্ধ ভক্তিতে, স্বধন্থা নাই, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ন নাই, জ্ঞান নাই। 

এই জন্ত এই ভক্তির নাম শুদ্ধ তক্তি। এই ভক্তি অন্ুরাগাত্মক। অনুরাগ 

গাঢ় হইয়া ক্রমে প্রেমরূপ স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়। 

অনতবনছ। অন্পূজা ছাড়ি জঞানকরম। £ 
আনুকুল্যে সর্বেঙ্জিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥ 

“অন্যবাঞ্”__-এক কৃষ্জ' ভিন্ন শন্যবাঞ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে 

হইবে! ; অনন্থমনা হইয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিতে হইবে। 

. শুন” - কেবল মাত কৃষ্ণেরই পুজা করিতে হইবে । অন্ত দেব- 
দস যে 'সেম্কান করিবে। কিন্তু মনে মনে এই ভাবিবে যে, নকল 

দেবদ্বেবীই কষে অন্তর্গত। এক কৃষ্ণকে পুজা করিলেই, সকল দেব" 

দেবীর পূজ! করা হইল। যদি-অন্ত কোন দেবদেবীর পুজা দেখা যার, 

তবে মনে ভাবিতে হইবে যে, সেই দেব-দেবীর দ্বারে কৃষ্ণেরই পুজ। 

হইতেছে! 
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... পছাড়ি জ্ঞাদকন্প।  কৃষ্চবিমুখ জ্ঞান,_-যেমন মায়াবাদ__কুষেও 
ব্কান্তিক ভক্তির বিরোধী। সহস্র সহশ্র জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ 
রুষ্চভক্ত হর। প্রথমে জ্ঞানের অধিকার জন্মে, তাহার পর কুষ্ণভক্কির 

আধকার। যতাদন পধ্যন্ত এ্রকাস্তিক কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে স্থান না পায়, 

ততদিন পন্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠঠ থাকিতে পারে। হৃদয় কুষ্ণভক্তিতে সরস 

হইলে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃ তিরোহিত হর। শুদ্ধ ভক্তির পথে পাথক হইতে 

হইলে, জ্ঞানমাগ ছাড়য়া। দিতে হর়। ্ 

সেই রূপ কম্ম । কৃঞ্চনাম গ্রহণহ সকল কর্মের সার। কর্মের 

ফল দুরিত-ক্ষয় ও মনের নিম্মলতা । .একান্ত ভক্তিতে রুষ্ণনাম ক্রিলেও 

এই ফল লাভ হয়। বর্ণাশ্রমধন্ম ভেদমূলক। সেই তেদের পন্কিল 

সলিলে মন বিক্ষিপ্ত ও মলিন হইতে পারে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মনও 

কিয়খকালের জগ্ত মনকে কৃষ্ণ চন্তা হইতে বিরত রাখে । কিন্তু যতদিন 

জীব একেবারে অন্তমু্খ হইতে না পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম করিতে 

হয়। সে কন্ম কৃষ্ধের কন্ম, কষ্ধের সেবা- শ্রবণ, কার্ভন, স্মরণ, পরিচর্যা, 

অর্চন, বন্দন ও দাস্ত। পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বঘটে কৃষ্ণকে দেখা এবং 

সকল জীবকে কৃষ্ণের অংশ. ঘলিয়া আদর ও সৎকার করা দাস্তের প্রধান 

অঙ্গ। | 

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানরন্ । 

₹ঈশ্বরো। জীবক্কলয়! প্রবিষ্টো৷ ভগবানাত ॥ ভা, পু, ৩-২৯-৩৪ 

কল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম ও সম্মান করিবে । ভগবান্ জীবরূপ 

অংশদ্ধারা দমকল ঘটেই 'প্ররিই আছেন।; যজের জন্য নিষ্কাম কর্ম কর! 

অপেক্ষা এই দাস্ত শতগুণ, শ্রেষ্ঠ? ষজ্ঞে পরম্পর ভাবনা আছে। দাস্টে 

কেবল ভগবন্তাবনা। -ঘতদ্দিন পর্যন্ত গোপভাব ও গোগীভাব না হয়, 

ততদিন পর্য্স্ত সকল ত্ৃক্রেরই; রছ্চিরক্গ- ও অন্তরঙ্গ ভাব থাকে । কি 



খ্ণহ 

অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, সকল ভাবেই, ভক্তের ভগবৎসেবা বা! দাস্ত অবশ্ত 

কর্তব্য । বহিরঙ্গ ভাবে জীবে দয়া, মান ও নতৎকারই দান্তের প্রধান 

অঙ্গ । 

“আনুকুল্যে সর্কোন্ধিয় কৃষ্টান্ুশীলন”-__জ্ঞানমার্গে ও শশব্যযমার্গে ইন্দরিয়ের 

দমনই একমাত্র প্রয়োজন ; কিন্তু পরম পুরুষার্থের জন্য ইন্দ্রিয়ের উপযোগিত৷ 

নাই। রাগমার্গে ইন্ছিয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন । | 

সম্পূর্ণ রূপে বিরত হওয়া! চাই। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অনুরাগভরে কৃষ্ণের 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব গ্রহণ করিবে। 

শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

বিলাপ-বাক্য “আগকৃল্যে সর্বনতরিয় কৃষ্ণানুশীলনের? উদ্দাহরণ। 

চি 

কৃষ্ণ বূপ, শব, স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস 

যার মাধুর্য কহন ন৷ যায় । 

দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন 

চটি পঞ্চ পাঁচদ্দিকে ধায় ॥ 

সথিহে শুন মোর ছুঃথের কারণ । 

মোর পঞ্চেন্দরিয়গণ _ মস্থালম্পট দস্যুগণ 
সবে কহে হুর পরধন+ ॥ প্র ॥ 

এক অশ্ব এক ক্ষণে. পাঁচ পাচ দিকে টানে. 
এক মন কোন্ দিকে যায় ॥ | 

ইন্জিয়ে না করি রোষ ইহ! সবার কাহা৷ দোষ 

| কৃষ্চ-রূপাদি মহা! আকর্ষণ । 

রূপাদি পাঁচ পাচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 

| মোর দেছে ন! রহে জীবন ॥ | 
কষ্ণরূপামৃত সিদ্ধ 5. তাহার তরঙ্গ কন্দু 

এক বিন্দু জগৎ ডুবায়। 

বাহ্বিষয় হইতে ইক্জ্রির 

চৈতন্যদেবের নিয়লিখিত 



শ্ররূপের শিক্ষ। | ২৭৩ 

ভ্রিজগতে যত নারী | তার চিত্ত উচ্চগিরি 

তাহা ডুবায় আগে উত্ঠি ধায় ॥ 
ক্কষ্ণের বচনমাধুরী নানারস নর্মধারী 

| তার অন্তার কহনে না যায়। 

জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে 

টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ 

কৃষ্ণ অঙ্গ স্ুশীতল কি কহিব তার বল 

ছটায় জিনে কোটান্দু চন্দন । 

সশৈল নারীর বক্ষ . তাহা আকর্ষিতে দক্ষ 
আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥ 

কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যত্তর | মুগমদ মনোহর * 

.. নীলোৎপলের হরে গর্বধন। 
জগত নারীর নাস৷ তার ভিতর পাতে বাসা 

নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অধরামূত তাতে কপুর মন্দন্মিত 

 স্বমাধুধ্যে হরে নারী মন। 

অন্থাত্র ছাড়ায় লোভ ন৷ পাইলে মনে ক্ষোভ 

| ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ . ' 
এত কি গৌরহরি _ ছুইজনার কণ্জে ধরি 

| কহে-_“শুন স্বরূপ রামরায় । | 

কাহা কর কাছা যা কাহা গেলে কৃষ্ণ পা 

_. ঠৌোহে মোরে কহ সে উপায় 4” চৈ, চ, অস্ত্য ১৫ 
রাগমার্গে ইন্দ্রিয়, দ্বার কুষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্ 

কৃষ্ণকে “গোবিন্দ” বলে । সেই কৃষ্ণ! বধূর কৃষ্ণ । ইন্জিয় দ্বার! সেই 



রা ্রীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

মধুর কৃষ্ণকে লাভ করিতে পার! যায়, এইজন্য তাহার লোককে “গোলোক”, 
বলে! সেই লোকে তাহার সখা ও সধীগণ "গোপ” ও “গোপী”। 

পৃথিবীতে এই অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, কৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণের " 
পর ইন্দ্রিয় সকলের রাজত্ব ইন্দ্রের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ ১৫ 

ছিলেন। কিন্তু সে কেবলমাত্র বৃন্দাবন-লীলার জন্ত | 

গোমাতা সুরভি বলিলেন,__- 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্তব ! 

ভবতা 'লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ 

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ! 

ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ 
- ইন্ত্রং ন স্বাভিষেক্ষ্যামে। ব্রহ্মণা নোদিত! বয়ম্। 

উজ বিশ্বাতন্ ভূমের্ভারাপনু্তয়ে ॥ 

. ভা, পু, ১০-২৭ 

“আমুকৃল্যে সর্কেন্িয় | কষাহুনলন_ সেই জন্য রাগান্ুগা ভক্তির 

প্রধান উপকরণ।. ... 

এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয় । 

 পঞ্চরাত্রেন্ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 

প্ন্তবাঞ্ছ৷ অন্তপুজ৷ ছাড়ি জ্ঞানকর্ম, ০০৪ সর্বে্ত্িয় কৃষ্ণানু- 
শীলন”-_ইহাকেই শুদ্ধ ভক্তি বলে। 

ভক্তি মুক্তি আদি বা যদি মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপর না হয় ॥ 

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। 

রতি গাঢ় হৈলে তাতে ্রেমনাম কয় ॥ 



ভক্তভেদ রতিভেদ পঞ্চ পরকার। 

শান্তরতি দাস্তরতি সখ্যরতি আর ॥ 

বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ । 

রতিভেদ কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ ॥ 

শান্ত দাশ্য সথ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। 

কৃষ্ণতক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ 

শাস্তভক্ত নবযোগেন্ত্র সনকাদি আর। 

দ্াস্তভক্ত সব্বত্র সেবক অপার ॥ | 

সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমাজ্জুন । 

বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥ 

প্রেম বুদ্ধি ক্রমে নাম ন্নেহ মান প্রণয় । 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

যৈছে বীজ ইঙক্ষুরদ গড়খণ্ড সার । 

শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর ॥ 

মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ । 

মহিষীগণ লক্ষমীগণ অসংখ্য গণন ॥ 
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় ছুইত প্রকার । 

বরশ্ব্্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥ 

গোঁকুলে কেবলা রঠি উশ্ব্্য-জ্ঞানহীন । 
_ পুরীছয়ে বৈকুগ্ঠান্ে জশ্বয্য প্রবীণ ॥ 

“; পীশ্র্বাজ্ঞান প্রাধান্তে সঙ্কোচিত শ্রীত 1. 

দেখিলে না মানে পশবধ্য কেবলার রীতি ॥ : 

শাস্তদান্ত রসে শরশ্বর্ধ্য কাহা উদ্দীপন । 

বাৎসল্যে সধ্যে মধুররসে সন্কৌোচন
 ॥ 



৭৬ শরীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

শান্ত ও দান্তরস শ্রশ্বর্ধ্য দ্বারা কখনও কখনও পরিপুষ্ট হয়। দাস 

ঈশ্বরকে বড় জানিলে সন্তষ্ট হয়, এবং ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞানে শাস্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইতে পারে। কিন্তু পিতা, মাত|, সথা ও প্রেয়সীর ভাব ঈশ্বরজ্ঞানে 
সঙ্কুচিত হয় । 

বন্থদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল। 

শব্ধ জ্ঞানে হার মনে ভয় হৈল ॥ 

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অজ্জুনের হৈল ভয়। 

সখাভাবে ধাষ্ট ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ 

কষ যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস। 

কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল.ত্রাস ॥ 

কেবলার শুদ্ধ প্রেম প্রশ্ব্য্য না জানে । 

শবর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥ 

শীস্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্য কৃষ্কৈক নিষ্ঠতা | 

শমো মন্নিষ্ঠত! বুদ্ধেরিতি শ্রীমুথগাথা ॥ 

“শমো মন্িষ্ঠতা বুদ্ধেদ ম ইন্দ্রিয় সংযমঃ 1৮ 

কৃষ্ণ বিন! তৃষ্ণাত্যাগ তার কাধ্য মানি। 
অতএব শান্ত রুষ্ণতত্ত এক জানি ॥ . 

শাস্তরসে স্বরূপ বুদ্ধি ব স্বরূপ গ্তান হয়।, 

| আত্মুজ্ঞানেই শাস্ত যোগী স্থিত প্রভ্ঞ হয় ॥ 

_ ত্তাহার ঈশ্বরজ্ঞানে নিষ্ঠা থাকে না| এবং ঈশ্বরে মমতা! ভাব হয় না। 

তবে তিনি সকাম হইয়া কম্ম্র করেন না, এবং আত্মরূপী কৃষ্ণবিনা সকল 
তৃষ! ত্যাগ করেন । $ এই তাহার বূষণনিষ্ঠা | 

বর্গ মোক্ষ রূ্চভক্ত নরক করি মানে । . 

কৃষ্ণনিষ্ঠ| তৃষ্ণাত্যাগ শাস্ত্র ছুই গুণে ॥. 



শ্ীরপের শিক্ষ | ২৭৭ 

এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে। 

আকাশের শব গুণ যেন ভূতগণে ॥ 

যে রসেই ভক্ত কৃষ্ণে রতি করুক না কেন, রি ও তৃষ্তাত্যাগ 

সকল ভক্তে্ই সাধারণ গুণ । 

শান্তের স্বভাব কৃষেে মমতা! গন্ধহীন |: 

পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ 

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শাস্তরসে। 

পুরণ গ্রভূর জ্ঞান অধিক হয় দান্তে॥ 

ঈশ্বর জ্ঞান সন্ত্রম গৌরব প্রচুর । 
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ 

শান্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন । 

অতএব দ্ান্তরসের এই দুই গুণ ॥ 

অর্থাৎ দাস্তরসে শান্তের গুণ ( কষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্তাত্যাগ ) আছে এবং 

অধিকন্ত সেবনও আছে। 

শাস্তের গুণ দাস্তের সেবন সথ্যে ছুই হয়। 

দাস্তের সন্ত্রম গৌরব সেবা-_সথ্য বিশ্বাসময় ॥ - 

কান্ধে চড়ে কান্ধে চট়ায় করে ক্রীড়ারণ। 

কষ্ণসেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ 

বিশ্রস্ত প্রধান সখ্য গৌরবসন্ত্রমহীন | 
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন ॥ 

[.. মমত। অধিক রুষ্ণে আত্মসম জ্ঞান। 

অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥ 

সখ্যরসে কৃষ্ণনিষ্টা, তৃষ্ণাত্যাগ, অসন্ত্রম, বিশ্বাসময় লবন | অধিক 
কৃষেঃ মমতা ও আত্মসম ক | 



২৭৮ ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

বাৎসল্যে খাস্তের গুণ দাস্তের সেবন। 

সেই সেই সেবনের ইহা নাম প'লন ॥ 

সখোর গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। 

মমতাপিক্যে তাড়ন ভৎসন বাবহার ॥ 

আপনাকে পালক জ্ঞানে রুষ্ণে পাল্যজ্ঞান । 

চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠ। সেবা অতিশয় । 
সখ্য মসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । 

অতএব মধুররসের হয় পঞ্চগুণ ॥ 

আকাশীদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 

এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃ থবীতে ॥ 

এইমত মধুরে নব ভাব সমাহার। 

অতএব আম্বাদ-আরণ্ধক্যে করে চমৎকার ॥ 

একট ভক্তিরসের করিল দিগ. দরশন | 

ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে । 

কষ্ণকুপ'য় মজ্ঞে পায় ঝসসিদ্ধু পারে ॥ 

এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন। 

বারাণদী চলিবারে প্রভুর হেল মন ॥ চৈ, চ, মধ্য, ১৯ | 

এইরূপে মহাপ্রভু রূপ-গোস্বামীর নিকট রাগমার্গের সুত্র সকল বর্ণনা. 

করিলেন। রূপ উজ্জল-নীলমশি-রসে ও ভক্তিরসামুত-সিন্ধৃতে এই সুত্রের 

বিস্তার করিলেন। যাহার হৃদয়ে অনুরাগ স্থান পাইবে, তিনি এ ছুই গ্রস্ 
পাঠ করিবেন। | 



সনাতনের শিক্ষা । 

মহাপ্রভু সনাতনকে সকল তত্বেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাগানুগ 
ভক্তি সম্বন্ধে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই 
সমালোচন। করিব। 

রাগান্ুগ৷ ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন । 

রাগান্গগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে | 
তার অনুগত ভক্তের রাগান্ুগ। নামে ॥ 

ইঞ্টে গাঢ় তৃষ্। রাগ স্বরূপ লক্ষণ। 
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ-কথন ॥ . 

ভক্তের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ছুইভাব থাকে ।. যখন সংসারের মধ্যে 
থাকিয়া কর্তব্য কর্ম করা যায়, এবং ভক্তি প্রচারের জন্য বহির্জগতের- সহিত 
সম্বন্ধ রাখা যায়, এবং জীব-সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা কর! যায়, তখন 
ভক্তের বহিরঙ্গ ব! বাহা ভাব। আর যথন ভক্ত বাহ্য ভুলিয়া মনে-মর্নে 
কৃষ্ণের সঙ্গম-নুখ লাভ করেন, তখন তাহার অন্তরঙ্গ ভাব।.. বাহভাবেও 
ভক্ত কৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত থাকিবেন।, অন্তরঙ্গ ভাবে ভক্তের কৃষ্ণ সম্বন্ধে গাড় 
তৃষ্ণ! ও অন্থরাগ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। 

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম । 
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্। 

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুমতি | . 

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগান্ুগার প্রকৃতি ॥ 
খ্য সনাতনধর্মাবল্বীর মধ্যে, কত লোক জ্ঞানী,কত লোক বর্ষ, 



২৮০ শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা। 

কত লোক ভক্ত। আবার অসংখ্য তক্তমণ্লীর মধ্যে, কেহ কেহ 
প্ররুতপক্ষে রাগমার্গাবলম্বী। কেবল রাধাকুঞ্চের পৃক্তা করিলেই বা যুগলমন্ত 
গ্রহণ করিলেই রাগানুগ ভক্ত হয় না। বাহার! ধথার্থ রাগান্ুগ, মধুর কৃষ্ঃ 
তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। গোপ ও গোগীর অন্থুগত হইয়া কোন 

না কোন কালে তাহার৷ মধুর কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতে পারিবেন। 

| বাহা অন্তর ইহার দুইত সাপন । 

বাহো সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 

এই হইল বহিরঙ্গ ভাবের সাধন । 

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়। ভাবন । 

রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 

এই হইল অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনে সিদ্ধদেহ ভাবন! করিতে 

হ₹ইবে। আমাদের যে স্থুলদেহে কামের উদ্দীপন! হয়, যে দেহে ইন্দ্রিয় 

কল বাহৃম্পর্শে কলুষিত হয়, যে দেহে নিত্য কপটত৷ ও কপট সম্বন্ধের 

সঙ্গম লাত হয়, সে দেহে প্রেমময় কৃষ্ণভাবনা হইতে পারে না। তুমি 

বার্থ সিদ্ধ হও বা না হও, অন্তরঙ্গ ভাব যখন মধুর কৃষ্ণকে লইয়া! খেল!, 

তখন তুমি কল্পন৷ করিয়াও কামবর্জিত সিদ্ধ দেহ ধারণ করিবে। কেবল 

গোপ,ও গোপীভাব লইয়াই সিদ্ধ দেহ ধারণ করা যায়। 

মহাপ্রভূ রঘুনাথ দাসকেও সংক্ষেপে বাহ্ ও আন্তরিক সাধনের কথ! 

বলিয়াছিলেন। 

“গ্রাম্য কথা ন! কহিবে গ্রামাবার্তী না শুনিবে। 

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 

অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। 

 ব্রজে রাধারুষ্ সেবা মানসে করিবে ॥ 



সনাতনের শিক্ষা | ২৮১ 

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ । 

স্বরূপের ঠাঞ্চ ইহার পাবে সবিশেষ ॥” 

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 

ত্তীব-লিগ্সুনা কাধ্য। ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ 

তক্তিরসামৃত সন্ধু। 

নিজাভাষ্ট কৃঝ্ঃপ্রেষ্ট পাছেত লাগিয়! | 

নিরন্তর মনে করে অন্তমন। হঞা ॥ 

এই মত করে যেবা রাগান্ুগা ভক্তি । 

কৃষ্ণের চরণে তার উপজরে প্রীতি ॥ 

প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব হয় দু নাম। 

যাহ! হৈতে পাই কৃষ্চের প্রেমের সাধন ॥ 

শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা! প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাকৃ। 

রুচিভি শ্চিত্বমাস্থণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 

| তক্তিরসামৃতসিন্ধু। 

ভাব” একরূপ শুদ্ধ সত্তববিশেষ, প্রেমরূপ হুর্্যের কিরণ তুল্য । কৃষ্ণে 

রুচি ও আসক্তি জন্মাইয়, এই ভাব চিত্তের মস্ুণতা৷ উৎপাদন করে। 

এই ছুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ । 

প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ 

সম্ত্মস্যণিতস্বাস্তো মমত্বা তিশয়ান্কিতঃ | 

ভাবঃ স এব সান্্াত্ম বুধৈঃ প্রেমা, নিগন্তে ॥ 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 

যাহাতে মন সম্যক রূপে মন্যণিত হয়, যে ভাবে কৃষ্ধে অতিশয় মমতা 

জন্মে, ঘনীভূত সেই ভাবকে পণ্ডিতের! “প্রেমা* বলিয়া থাকেন। রূপের 



২২ ্রীচৈতন্য কথা । 

শিক্ষাতে প্রেমের এইরূপ ক্রম পাইয়াছি-_স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, 

ভাব, মহাভাব। ৭ 

সনাতনের শিক্ষায় রতি ও ভাব প্রেমের এই. সকল অবান্তর ভাব হইতে 

ভিন্ন ও প্রেমের পুর্বস্থচি | | | 

'.. কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধ। যদি হয়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করর ॥ 

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন, 
সাধন ভক্ষ্যে হয় সব্ধানর্থ নিবর্তন ॥ 

মনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠ। হয়। 

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাগ্ঠের রুচি উপজয় ॥ 

রুচি হৈতে হয় তবে মাসক্তি প্রচুর । 

শ্রাসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে রতির অস্কুর ॥ 

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 

সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ববানন্দ ধাম ॥ 

এই নব প্রীতান্কুর যার চিত্তে হয়। 

প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ 

কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 

ভূক্তি 1সদ্ধি ইন্জিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ 

সমুৎক হয় সদা লালসা প্রধান । 
নাম গানে সদা রুচ লয়ে কষ্ণনাম ॥ 

' কুঝ্গুণাখ্যানে করে সর্বদ। আসক্তি 

 কৃষ্ণচলীল! স্তানে করে সর্বদা বসতি ॥ 

কুষ্চের রতির চিহ্ধ এই কৈল বিবরণ...  : 

. ক্ঞ্ণ প্রেমের চিহ্ন. এবে শুন সনাতন ॥ 



সনাতনের শিক্ষা । ২৮৩ 

যার চিত্তে কৃষ্ঝপ্রেম করয়ে উদয় । 

তার বাকা: ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না! বুঝয় ॥ 

প্রেম ক্রমে বাটি হয় স্নেহ মান প্রণয় । 

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

যখন কৃষ্ণচচরণে প্রীতি জন্মে, তখন সেই প্রীতি রতি ও ভাবে পরিণত 

হয়। অস্কুরে এই ভাব রতির নামাস্তরমাত্র | | 

রতি গাঢ় হইলে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম একটি মাধুর্য্যময়, 

উন্মাদক, আত্মবিম্মারক, কৃষ্ণে গাঢ় লালসাময় দেবভাব। প্রথমে সহজ 

প্রেম। তাহার পর উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিত প্রেমের গাঢ়তর ও গাঢ়তম 

সাত ভাব ;__১ স্নেহ, ২ মান, ও প্রণয়, ৪ রাগ, ৫ অনুরাগ, ৬ ভাব, ৭ 

মহাভাব। 

শাস্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্যন্ত হয়। 

দ্াশ্তরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বায় ॥ 

শান্তরসে কেবলমাত্র সহজ প্রেম হয়। দান্রসে, স্নেহ, মান, প্রণয় ও 

রাগ পধ্যস্ত জন্মিতে পারে । | 

সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা । 

স্থবলাগ্ের ভাব পধ্যস্ত প্রেমের মহিম! ॥ 

সাধারণতঃ সখ্যরসে ও বাৎদল্যরসে প্রেম “অন্গুরাগের সীমা পথ্যস্ত 

উঠিতে পারে। কিন্তু স্ুবলাদি সখার প্রেম “ভাব” পধ্যস্ত পরিণত 

হইতে পারে । | | 

| রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। 

০ মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে ॥ 

»মহ্ষীগণের রূঢ়ভাব, গোপীগণের অধিরূঢ় ভাব। 



২৮ জীপ্রীচৈতন্ত কথ! । 

ব্রজেন্দ্রনন্দন কুষ্জ নায়ক শিরোমণি । 
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

চৈতন্তচরিতামুদ্ত মধালালার দ্বাবিংশ ও ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এইবূপ 

সনাতনের শিক্ষ/ বণিত হইরাছে। আমি অনেক অংশ পরিত্যাগ 

করিয়াছি । 

প্রেমের শান্তর শ্রীচৈতন্তের শিক্ষামত সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে 
একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। আমি কেবল সেই শাস্ত্রের দিগ দর্শন 

করিতেছি মাত্র। প্রেমের সম্পূর্ণ আলোচনায় আমার অধিকার জন্মে নাই। 

' একমাত্র ভগবৎকৃপ। ভিন্ন মে আঁধকার জন্মিতে পারে না। 

সাচ্চদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ | ./ 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হুলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদ্ংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম। 

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 

মাত৷ পিত৷ স্থান গৃহ শয্যাসান আর। 

এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 

কু্খে ভগবত্া জ্ঞান সংবিতের সার । 

্রহ্মজ্ঞানাদদিক সব তার পরিবার ॥ 

হলাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। 

ভাবের পরমকাষ্ঠী নাম মহাভাব ॥ 

মহাভাব স্বরূপ! শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী। 

সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্ত/-শিরোমণি ॥ চৈ, চ, আদি ৪। 
প্রেম ভগবানের নিজশক্তির পূর্ণ বফাশ। সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা 



সনাতনের শিক্ষা | [২৮৫ 

মহাভাব। মহাপ্রভু চৈতন্তদেব €প্রমের এই মহাভাব দেখাইয়াছিলেন। 

এই জন্তাই উন তাহাকে “রাধাভাবছ্যুতি-স্থবলিতং নৌমি কৃষ- 

্বরূপং” বলিয়া! নমস্কার করিয়াছেন। | 

সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভূর শিক্ষাবলে পাও্ডি্ত্য ও যুক্তি আশ্রয় 

করিয়! প্রেমের প্রাধান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মবাদী- 

দিগের মুক্তি তুচ্ছ। তাহা হইতে ভক্তের মুক্তি অধিকতর বিচিনত্র। 

কিন্তু প্রেম এই দুই প্রকার মুক্তি হইতে কোটি গুণ অধিক । 

তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় 
মনের অন্তভূতি। বাহ্দৃষ্টিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। 

অন্ত্দষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পাওয়াই ভক্তের উদ্দেশ্ত থাকিবে। 
সমাধংস্ মনঃ স্বীরং ততো ভ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ। ৮৮ 
সর্বত্র বহিরন্তশ্চ সদ! সাক্ষা্দির স্থিতম্॥ 

বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২-২-৮৭ ॥ 

নিজের মন সমাহিত কর। তাহা হইলে সেই সর্বব্যাপক ভগবানকে 

সাক্ষাৎ অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পাইবে । 

পরমাত্মা বাস্থদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 

_নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেব ন চান্ততঃ। ২-২-৮৮1 ৮ 

 সচ্ছিদাননবিগ্রহ পরমাত্মা বান্ুদেব.নিতাস্ত শোধিত-চিত্তেই প্রকশিত 

হন। বাহো্দরিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি 

বল চিত্বদ্বারা গ্রহণকে ধ্যান বলা যায়, দর্শন বলা যায় না, কারণ 

ক্ষরিক্িয় দ্বারা. গ্রহণকেই দর্শন বলে) তাহোর উত্তর. এই যে, মন দ্বারাই 

ক্ষুর কার্য হয়। ... ... | | 

_ তর্দানীঞ্চ মনোবত্বান্তরাভাবাৎ হসিদ্াতি। পর 

২ চেুসা খু যৎ।সাক্াঙক্ষ্ষাদশনং হরে), হাল | ৮ 

রঙ ০ 



২৮৬ শ্রীপ্রীচৈতন্ট কথা । 
রী, 

 ভগবংসৃ্ঠি সময়ে মনে ভন্য বৃর্তি থাকে না। ভগবানের মুক্তিতে 
যখন মন অভিনিবিষ্ট থাকে, তখন এমন জ্ঞান হয়'না যে, আমি মন 

দ্বারাই ভগবান্কে দেখিতেছি, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি না। এই জন্য চক্ষুর 
কায মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ূ | 

মনঃস্থখেহস্তর্ভবতি সর্বেন্দিযস্থথং স্বতঃ | 

তদ্বত্বিঘপি বাক্চক্ষুঃ শ্রত্যাদীন্দ্িবৃত্তয়ঃ ॥ ২-২-৯০। 

সকল ইন্দ্িয়ের স্থথ মনের সুখেই অন্তভৃতি। সকল ইন্দ্িয়ের বুত্তিও 

সেইরূপ মনের বৃত্তি মধ্যে অবস্থিত হয়। মন দ্বারাই শ্রবণ কীর্তন দর্শনাদি 

সিদ্ধ হয়। 

মনোবৃত্তিং বিন! কীর্বেজ্িয়াণাং বৃত্বয়োইফলা2। 

কৃতাপীহাহকতৈব স্তাদাত্মন্তান্থুপলন্ধিতঃ ॥ : ২-২-৯১। 

মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হইলেই চক্ষুরাদির রূপাদি গ্রহণ আত্মার 

উপলব্ধি হয়। নতুবা চক্ষুরাদির কাধ্য নিক্ষল হয়। 

এখন মোক্ষ কাহাকে বলে? 

সোইশেষদ্ুঃখধবংসো বাইবিছ্যা কর্মক্ষয়োইথবা | 

মাযাক্তান্থারপ-ত্যাগাৎ ্বানুভবোহপি বা ॥ 
বৃহস্তাগবতামূত ২-২-৯৭৫। 

অশেষ দুঃখের নাশকে মোক্ষ বলে। কিংবা অবিষ্তারুড' কর্মক্ষয়কে 

মোক্ষ বলে। কিংবা মায়াকৃত দেহাদি অন্তথ। রূপ ত্যাগ করিয়া স্বন্বপ 

বা'আত্মার অন্গুভবকে মোক্ষ বলে। মোক্ষের তুই অংশ-_নাশাত্মক অভাব 

ও অন্ুভবাত্মক ভাব। অন্ুভবেই আনন্দ । কিন্তু সে আনন্দ ভগবানের 

সাক্ষাৎকার হইতে যে আনন্দ লাভ কর! যায়, তাহা হইতে অতি তুচ্ছ। 

__. জীবস্বরূপতৃতন্ত সচ্চিদাননাবস্তন। : ":: 
' : সাক্ষাদনভবেনাপি স্যাত্তাদূর্ক নুখমন্লকম্ ॥ ২-১০১৭৬ 



সনাতনের শিক্ষা । ২৮৭ 

 সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বর অংশরূপে জীবের স্বরূপ ধারণ করেন । “মমৈ- 

ংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1” সেই অংশীভূত স্বরূপের অনুভব 

সাক্ষাৎ হইলেও তাহ দ্বারা যে স্থথ লাভ হয়, তাহা অতি অল্লমাত্র। . 

| শুদ্ধাত্মতত্বং যদ্বস্থ তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে। 

নিগুণং তচ্চ নিঃসঙ্গং নির্ব্বিকারং নিরীহিতম্ ॥ ২-২-১৭৭ 

যদি বল জ্ঞানীর কেবল স্বরূপানন্দ হয় না, জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। 

সে ব্রহ্মানন্দই বাকি? জীবগ্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মতত্বকেই 

ব্রহ্ম বলে। সেব্রহ্গনিগুণ, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার ও নি্বীহিত। সুতরাং 

ব্রহ্ধান্নভব দ্বার যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাও তদ্রপ। 

ভগবাংস্ত পরর্রন্ধ পরাত্মা পরমেশ্বর । &র্র 
নুসান্ত্র-সচ্চিদানন্ববিগ্রহো মহিমার্ণবঃ ॥ ২-২-১৭৮ | 

. ধিনি ভগবান, তিনি পরত্রহ্ম, পরমাত্ম। 8৪ পরমেশ্বর । “তান অতাস্ত 

ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ রূপ । তাহার মহিমার সীমা নাই । . 

| সপ্তণত্বাগুণত্বাদি বিরোধাঃ প্রবিশস্তি তম্। 

0 

মহাবিভূতি ব্রন্ধান্ত প্রস্দ্ধেখং তয়োভিদ। ॥ ২-২-১৭৯ 

সগুণত্ব অগুণত্বাদি নকল বিরোধ সেই ভগবানে প্ররেশ.করে। ত্রহ্ধবূপ 

ও জীবতদবমপ তাহার .ম্াবিভূতি। 

_অতঃ সান্দ্রস্ুখং তশ্ শ্রীমৎপাদান্ুজদ্বয়মূ। 

ভক্ত্যান্থুভবতা' সান্দ্রং স্থখং সম্পগ্চতে ঞ্রুবম্ ॥ ২-২-১৮০ 

ভগবানের চরণ-পন্ম ঘন আনন স্বরূপ। যেমন ঘনমওল হৃর্যে সকল 
কিরণ ঘনীভূত হয়, সেইরূপ '্ভগবচ্চরণারবিন্দে সকল আনন্দ ঘনীভূত হয়। 

ভক্কিমার্গে আনন্দ অন্ধুভব করিলে, সেই ঘন আনন্দ লাভ হয়। | 

নুখরূপং সুখাধারঃ শর্করা পিগুবন্মতম্। 
শ্রীকষ্টরণহন্ধং সুখং বক্ষ তু কেবলম্ ॥ ২-২:১৮% 



২৮৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

শ্রীকৃষ্ণের চরণধুগল কেবল যে আনন্দরূপ, তাহ নহে। শর্করা পিওবৎ 

এ চরণযুগল আনন্দের রূপ ও আনন্দের আধার। ব্রহ্ম কেবল আনন্দমাত্র, 

. আনন্দের আধার নহেন। ভগবান্ সমুদ্রকোটিগন্ভীর, পরমাশ্চ্য মহিমাবান্। 

ভেদ ও অভেদ রূপ বিচিত্র বিরোধ-প্রবাহ এঁ ভগবানে প্রবেশ করিতেছে । 

তিনি মনকলেরই আধার ও বিচিত্র আননাময়। 

 জীবস্বরূধং যদ্বস্ত পরংত্রহ্ম তদেব চেৎ। 

তদেব সচ্চিদানন্দঘনং শ্রীভগবাংশ্চ তৎ ॥ ২-২-১৮২ 

যে বস্ত জীবন্বরূপ, তাহাই যদি পরব্রহ্গ হয়, এবং জীব যদ্দি সচ্চিদানন্দ- 

ঘন হয়, এবং জ'বস্বরূপও যদ ভগবান্ হয়-_ 

তথাপি জীব-তত্বানি তস্তাংশা এব সম্মতাঃ। 

ঘনতেজঃসমুহন্ত তেজোজালং যথ! রবে ॥ ২-২-১৮২ 

তথাপি জীবতত্ব ত্রহ্মের অংশ। এই তত্বই সাধুসম্মত। যেমন 

্ইন-তেজো-মওল সুর্যের কিরণজাল, সেইরূপ ঘনতেজ ব্র্দের কিরণজাত 

ঈীব। | 

একদেশস্থিতন্তাগ্ে ভোযোত্ম। বিজ্তারিণী যথা। 

পরন্ত ব্রহ্ধণঃ শক্তিন্তথেদমথিলং জগৎ ॥-_-পরাশর । 

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমুতন্তা বায়স্তাচ _তগবাগীতা | 

যন্ত প্রভ। প্রভবতো৷ জগদণও্-কোটি 

কোটিঘশেষ বন্থুধাপ্দি বিভূতিভিন্নম্। 

তক্ষনি্বল মনস্ত মশেষভূতং | রি 
গোবিন্দমা দিপুরুষং তমহং ভজামি তা |. 

মিত্যসিদ্ধান্ততো জীবা ভিজা এব যথা রবেঃ। | 

ংশবে বিশ্ফুলিজগাম্চ বহে ভর্গাশ্চ বারিধেঃ ॥--.২-২-১৮৪. | 

মায়ার অপুগম: হটলে জীব, ও ব্রন্ষের অভেদ হয়, এপ বল সত 



সনাতনের শিক্ষা । | ২৮৯ 

নহে। কারণ তত্ববাদিগণের মত অনুসারে, জীব পরব্রহ্মের নিত্য অংশ- 

রূপে সিদ্ধ। সে অংশমায়ার ভ্রম নহে। এইজন্য রবির কিরণের হ্যায়, 
অগ্নির বিস্ফুলিক্গের স্তায়, 'সমুদ্রের তরঙ্গের স্তায়, জীব ব্রহ্ম পদার্থ হইতে 

নিত্য ভিন্ন। | 

অনাদিসিদ্ধয়। শক্ত্যা চিদ্িলাস স্বরূপয়া | 

মহাযোগাখ্যয়। তম্ত সদ তে ভেদ্দিতাস্ততঃ ॥ ২-২-১৮৫ 

পরত্রহ্মরূপ ভগবানের অনাদি এক শক্তি আছে । সেই শক্তি চিদ্বি- 

লাস-স্বরূপ। সেই শক্তির নাম মহাযোগ, যোগমায়া। সেই শক্তি দ্বার! 

জীব পরব্রহ্ম হইতে নিত্য অংশরূপে বিভে দিত হয় 

ং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়। সমাবৃতঃ।-_-ভগবদগীত। | 

অতস্তস্মাদভিন্নান্তে ভিন্ন অপি তাং মতাঃ | 

মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়োভেদস্তিষ্ঠেদেতো হি সঃ ॥__২-২-৯৮৬ 
এই জন্ত জীব পরব্রক্ম হইতে অভিন্ন । “সচ্চিদানন্দতবাদি ব্রহ্মসাধন্থ্য- 

বত্বাৎ।” সচ্চিদানন্বত্বাদি ব্রন্মেও মাছে, জীবেও আছে। জীবে পরিচ্ছন্ন, 

ব্রন্মে অপরিচ্ছিন্ন। অংশত্ব দ্বার এই পরিচ্ছেদ ও ভেদ। মুক্কিলাভ 

করিলেও প্রায় ব্রন্মের সহিত জীবের ভেদ থাকিয়া যায়। 

এই শ্লোকের উপর স্বয়ং সনাতন গোস্বামী এইরূপ টীকা! করিয়াছেন। 
“ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বলেন,__'মুক্তা অপি লীলয়! বিগ্রহং কৃত্বা 

ভগবন্তং বিরাজন্তি।/ মুক্ত পুরুষও লীলা দ্বারা ভগবৎ-শরীর রচনা করিম! 
বিরাজ করেন। 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুভুলভঃ 

প্রশাস্তাআ্ব কোটিঘপি মহামুনে । কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের 
মধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরায়ণ হয়। মুক্ত পুরুষের পরব্রঙ্ধ হইতে 

ভেদ থাকিলেই, মহাপুরাণাদির এই সকল বচন সঙ্গত হয়। যদি মুক্ত 
পুরুষ, ্রদ্ধে লীন হন, তাহা হইলে লীলায় ধিশ্রহরচনা কিরূপে সম্ভধ 



২৯০ _... শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

হয়? আর কেই বা মুক্তির পর নারায়ণ-পরায়ণ হইতে পারে? কিছু 

না কিছু মুক্ত পুরুষের পৃথক সত্ব থাকিয়া! যায়। যদ্দি বল এ সকল 

উক্তি জীবনুক্ত পুরুষের জন্য । তাহা! অসম্ভব" কারণ জীবনুক্ত পুরুষের 

ত শরীর থাকে। সে আবার শরীর-রচন। কি করিবে? আবার পুরাণ- 

বচনে সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ দু”য়ের উল্লেখ মাছে । জীবনুক্তই সিদ্ধ পুরুয়। 

পাদ্ম-কান্তিক-মাহাজ্মো কথিত আছে ষে, নৃদেহধারী মহামুনি ভগবানে লীন 

হইলেও পুনরায় নারায়ণরূপে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। বুহন্লারসিংহপুরাণে 
নরসিংহ-চতুর্দশী ব্রত প্রসঙ্গে কথিত আছে, বেস্তা সহিত ব্রাক্ষণ ভগবানে 
লীন হইয়াও পুনরায় ভার্য্যার সহিত প্রহলাদরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন। 
এইরূপ অনেক উপাখ্যান ও প্রমাণ আছে । প্প্রার” ভেদ থাকে । কারণ 

কদাচিৎ ভগবৎ-ইচ্ছায় সাযুজ্যাখ্য নির্বাণ ও হইতে পারে ।” 

সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়য়। | | 

অনাগ্ঠবিষ্যয়া তত্ব বিস্বৃত্য। সংশ্তি ভর্মঃ ॥ ২-২-১৮৭ 

 সচ্চিদানন্দরূপ জীব-সকলের কৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্যা কর্তৃক তত্ব: 

বিশ্বৃতি হয় এবং জীব সকল দেহাদিকে আপনার ও “আমি” মনে করিয়। 

সংসার-ভ্রমে পতিত হয়। 

মুক্তৌ স্বতত্জ্ঞানেন মায়াপগমতোহি স:। 
নিবর্ততে ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশান্ুভাবে। ভবেৎ ॥ ২-২-১৮৮ 

. মুক্তি হইলে জীব নিজতন্ব জানিতে পারে, কারণ তখন মায়ার অপগম 

হয়। আর ঘনানন ত্রহ্ষের অংশের অনুভব হয়। 

স্বসাধনানুবূপং হি ফলং সব্বত্র সিদ্ধ্যতি | 

অতঃ ্বরূপজ্ঞানেন সাধো মোঙ্েল্লকং ফলম্ ॥ ২-২-১৮৯ 

(সকলেই আপন আপন সাধনা অনুসারে ফল লাভ করে। স্বরূপ 
জ্ঞানে যে মোক্ষ লাভ কর! যায়, তাহার ফল অক্পমাত্র। 



সনাতনের শিক্ষা । ২৯১ 

সুথস্ত তু পরাকাষ্টা ভক্তাবেব স্বতে৷ ভবেৎ। 

তন্ময় শ্রীপদান্তোজসেবিনাং সাধনোচিত| ॥ ২-২-১৯১ 

তক্তিমার্গে মুক্তিলাভ 'করিলে সখের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়। 

কারণ, ভগবান্ ঘনানন্দ। তখন আর অংশের আনন্দ নহে। কিন্তু 

ভক্তিতেও সাধনোচিত আনন্দ । কোন ভক্তের মোক্ষ পরম পদার্থ, আর 

কোন ভক্তের কৃষ্ণচরণই পরম পদার্থ । 

কৃষ্ণতক্তোব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি সা। 
তমা সাধ্যং তদজ্বণজযুগলং পরমং ফলং ॥ ২-২-২০২ 

কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্বলাভ হয়। রুঞ্ুভক্কিই পরম সাধন । কৃষ্ণতক্তি 
দ্বারা সাধ্য পরম ফল তাহার চরণ-পদ্মযুগল। 

তন্তক্তিরসিকানান্ত মহতাং তত্ববেদিনাম্। 

সাধ্যা তচ্চরণান্তোজ-মকরন্দাঝ্সিকৈব সা ॥ ২-২-২০৩। 

ভক্তিরসিক, তত্ববেদী, মহাত্মাগণ কৃষ্ণচরণ-পন্পের ৮১৩৪৪ পরম সাধ্য 

বলিয়। জানেন । 

সা কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাপেক্ষকম্ত ন সিধ্যতি। 

পরং শ্রীরুষ্ণকৃপয়া তন্মাত্রাপেক্ষকশ্ত হি ॥__-২-২-২০৪ 

এই নিরপেক্ষ ভক্তি কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের অপেক্ষা রাখে না। 

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই পরম সম্বল । 

কর্মবিক্ষেপকং তশ্য। বৈরাগ্যং রসশোষকম্। 

জ্ঞানং হানিকরং তত্তৎ শ্রোধিতং ত্বম্থুযাতি তাম্॥ ২-২-২০৫ 

কর্ম এই কৃষ্ণভক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোধক, জ্ঞান সেই ভক্তির 

হানিকর। কিন্তু কর্ম বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে কৃষ্ণতক্তির 

অনুগামী হয়। কর্ম ফলত্যাগপুর্বক ভগবৎ-গ্রীতির জন্ত অর্পিত হইলে 

শোধিত হয়। সংসার তুচ্ছ, কিসে আমি এই সংসার হইতে মুক্ত হইব, 



২৯২ শ্ীশ্রীচৈতন্ঠ কথা । 

এই ভাবনায় বৈরাগ্য রস শুকাইয়৷ যায়। কিন্তু যখন মোক্ষে বিতৃষ্জা 
জন্মে এবং ভগবৎসেবায় অন্থরাগ হয়, তখন বৈরাগ্য শোধিত হয়। 
অদ্বৈত আত্মতত্ব-বোধের ত্যাগ, ভগবানের নিজজন বলিয়া আপনাকে 
মনে করা এবং ভগবদ্তক্তি-মহিমার নিপ্ধারণ দ্বারা জ্ঞান শোধিত হয় । 

অবাস্তরফলং ভক্তেরেব মোক্ষার্দি ফযপি। 

তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহাং প্রেম-বিরোধি যৎ॥ ২-২-২০৯ 
যদিও ভক্তির অবান্তর ফল কখন কখন মোক্ষা্দি হইতে পারে, তথাপি 

আত্মারামত্ব কথনও গ্রাহা নহে। কারণ আত্মারামত্ব প্রেমের বিরোধী । 
সপ্রেমভত্তেঃ পরিপাকতঃ স্তাৎ কাচিন্মহাভাব-বিশেষ সম্পৎ | 
সাবৈ নরীনর্তি মহা প্রহ্ষ সাম্রাজ্য-মুর্ধোপরি তত্ব ॥ ২-৪-২২৯ 
এই প্রেমভক্তির পরিপাক দ্বারা ক্রমশঃ মহাভাবরূপ সম্পত্তিবিশেষ হয় । 

এই মহাভাবই মহানন্দ সাত্রাজোর মূর্ধে নৃত্য করে। 
মহাপগ্ডিত, পরম ভক্ক সনাতন গোস্বামী এইরূপে প্রেমের মাহাত্ম্য 

কীর্তন করিয়াছেন। তিনি যুক্তিদ্বারা, শাস্ত্দ্ধার। প্রেমকে মুক্তির শীর্ষ 
স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, এবং অকৈতব কৃষ্ণতক্তির জ্ঞান কর্ম, ও 
মোক্ষাপেক্ষী ভক্তির উপর প্রাধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি শ্রীটৈতন্তের 
শিক্ষা সর্বতোভাবে সফল করিয়াছেন। 



রামানন্দের সহিত আলাপ । 

সাধ্য সাধন লইয়াই জীবের উন্নতি-ক্রম। যাহা আজ চরম-সাধ্য, 

'ভাহা দুইদিন পরে মোপানে পরিগণিত হয়। যখন সোপানে আরোহণ 

করা যায়, তখন সোপান-শ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থানই গম্যদেশ, লক্ষ্য ও 

সাধ্য। অরুত্ধতী-ন্াঁয় অন্ুমরণ করিয়া, সেই সাধ্য নিকটবর্তী হইলেই 

তাহা সোপান বা সাধনে পরিণত হয়। সাধ্য আবার দূরবর্তী হয়। 

আজ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আমাদের নিজ্জস্থথের সাধন ও নিজের নুখই 

সাধ্য । সেই সুখপাধনের জন্য আমর কত কত উদ্যম করি) এবং কত 

উৎসাহে উত্তেজিত হই। এই উৎসাহ ও উদ্যম থাকিয়! যায়; কিন্ত 

পরে নিজের সখ আর লক্ষ্য ন| হইয়৷ জগতের সুখই লক্ষ্য হয়। সেই 

জগতের ন্খ-সাধন জন্য নিজের এক নির্দিষ্ট অধিকার থাকে। সেই 

অধিকার শন্্রমতে স্বধর্ম। এই স্বধন্্র সাধ্য হইয়। জীবকে স্বার্থত্যাগে ব্রতী 

করে এবং আদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত জীব জগতের জন্য, যজ্ঞের 

জন্য আত্মমর্পণ করে। তখন “যজ্ঞোবৈ বিষুঃ”--এই শ্রুতিবাক্য সার্থক 

করিবার জন্ত, ভগবান্ সন্নিহিত হইয়৷ সাধ্যের স্থান অধিকার করেন। 

তখন আর জগতের জন্ত নহে, যজ্ঞের জন্য নহে-_-ভগবানের জন্তাই 

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও সর্বসমর্পণ কর! হয়। তগবান্ই জগৎ, ভগবান্ই 

যন্ত। তখন আমরা যাহ! করি, তাহাই ভগবানের কার্ধ্য। আমরা 

যাহা করি, তাহাই স্থষ্টি, স্থিতি কিংবা লয়। ভগবানের যখন যাহা কার্য, 

আমাদের তখন তাহাই কাধ্য। আজ ভগবান্ বিষ: জগতের স্থিতি 

সাধন করিতেছেন) আমরাও তাহার দাস হইয়! সেই কার্যে সহকারী 



২৯৪ শ্ীপ্ীচৈতন্ত ফথা । 

হইব। কিন্তু এই দাসত্ব করিবার জন্ত জ্ঞান চাই। অজ্ঞানী ভক্ত ধর্মের 

নামে অধন্্ম করিবে, জীবের উপর অত্যাচার করিবে, কুসংস্কারের বশবর্তী 
হইয়া পরচিত্ত ব্যথিত করিবে, জীবের হিংসা করিবে এবং অন্থের শ্বাধীনতায় 

হস্তক্ষেপ করিবে । এই জন্ত জ্ঞানমিশ্া ভক্তির প্ররোজন। তখন জ্ঞানমিশ্রা 

ভক্তিই সাধ্য 1 

যখন ব্রন্ধবিদ্যার উপলব্ধি হয়, শস্ত্রজ্ঞান সহজ ও স্বাভাবিক হয় ও 

জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়া যায়, তখন শুদ্ধাভক্তি আসিয়া ভক্তের হৃদয় 

অধিকার করে। ভক্ত তখন ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়। স্ববধন্ম ও জ্ঞান 

তখন সেই প্রেমে তাসিয়া যায়। ভাগবতের নিগুণ অকৈতব ভক্তি, 

গোপীদিগের বিশুদ্ধ অনুরাগ আদিয়! তখন বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। 

প্রেমের সেই অকুল পাথারে, রসের সেই মধুর তরঙ্গে, প্রেম-নটবর, 
রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্চ-ৈত্তন্য কাগারী হইয়া দণ্ডায়মান হন্। রামানন্দ 

সেই প্রেমে ভাসিতেছেন, আর চৈতন্যদেব কাগারী হইয়া! তাহার সম্মুখে 

উপস্থিত হইলেন। ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়! যুগাস্ত- 

বিস্তীর্ণ মধুর সৌরভে জগৎ আমোদিত করিল। গোদাবরী পবিভ্র হৃদয়ে 
সেই পবিভ্ঞ কাহিনী বহন করিয়া অকুল সমুদ্রে মিশাইয়া দিল। 

প্রত ননানকৃত্য করি আছেন বসিয়া। 

এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ 

দণ্ডবং কৈল! রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে । 

ছুই জন কথ! কন বসি সেই স্থানে ॥ 

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে স্বধন্মীচরণে বিষুতক্তি হয় ॥ 

চৈ, চ, মধ্য, ৮। 



রমানন্দের সহিত আলাপ । ২৯৫ 

তথাহি বিষ্ুপুরাণে (৩1৮৮) 

বর্ণাআমাচারবতা৷ পুরুষেণ পরঃ পুমান্। 

বিষুরারাধ্যতে পন্থ। নান্যঃ তৎ তোষকারণম্ ॥ 

বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম আচরণ করিলে, চিত্তের 

নির্মলতা হয়। চিত্তের নির্মলতা হইলে বিষুতক্তির উদয় হয়। এই 

জন্ঠ শ্বধন্মীচরণ প্রথম সাধ্য। কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছে, ইহাই শেষ 

সাধ্য। তাহাদের মতে এই সোপান ত্যাগ করিতে কাহারও অধিকার 

নাই। তুমি যতই উর্দে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করনা কেন, এই সোপানে অধিরঢ় 

হইয়া! তোমাকে চিরকাল থাকিতেই হইবে। বৃথা নারদ খষি ব্যাসকে 

উপদেশ দিয়াছিলেন__ 

ত্যস্ত। স্বধন্ধ্ং চরণান্ুজং হরে- 

ভরজন্নপক্কোহথ পতেত্বতে৷ যদি। 

যত্র ক বা ভদ্রমতুদমুস্ত কিং 

কোবার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধন্দতঃ ॥ 

ভাঃ পু ১৫ ১৭। 

বৃথা রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করিয়াছিলেন। বৃথা কবীর দাম্যের 

জলন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৃথ৷ নানক উপনয়নের গন্য পিতার সহিত, 

বিরোধ করিয়াছিলেন। বৃথা চৈতন্তদেব হুরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধে বহন 

করিয়। নৃত্য করিয়াছিলেন। বৃথা রামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন, ভক্তি- 

বিদ্যালয়ে স্বধর্্মাচরণ নিম্নতম শ্রেণী । / রং 

টৈতন্তাদেব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, এ ত এখনও বহির্ 

ভক্তি। | | 

“প্রভু কহে এহো৷ বাহ্ আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য সার ॥” 



২৯৬ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্ ( ৯--২৭) 

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদ্দাসি যৎ। 

যত্তপন্ত্ি কৌন্তের তত কুরুঘ মদর্পণম্ ॥ 

প্রথমে যজ্ঞের জন্য নিক্ষাম কর্ম। পরে যখন নির্মল অন্তঃকরণে 

ভগবৎ-স্কর্তি হয়, তখন সে কর্ম আর যজ্ঞের জন্য নয়, স্বধর্মের জন্ত নয়, 

তখন সে কর্ম ভগবানের. জন্ত ভগবানে অপ্পিত। ভগবানের কন্ম্ে ত 

বর্ণভেদ নাই । 

কপিল দেবনুতিকে বলিয়াছিলেন-_ 

তস্মান্মধ্য পিঁতাশেষ ক্রিয়ার্থাতআ নিরস্তরঃ | 

ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্স্তকন্মণঃ | 

ন পন্তামি পরং ভূতমকর্ডূ$ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ 

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেঘ্বহুমানয়ন্। 
ঈশ্বরে! জীবকলয়! প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ 

ভা, পু, ৩--২৭৯। 

ঈশ্বর কলা-রূপে সকল জীবে প্রবিষ্ট আছেন। প্রতি জীব ঈশ্বরের 

জীবিত প্রতিম। | এই প্রতিমায় প্রাণের অধিষ্ঠান করাইতে হয় না । আমি 

এই প্রতিমার মধ্যে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব, কাহাকে শূত্র বলিব, কাহাকে 
যবন বলিব, কাহাকে খৃষ্টান বলিব। 

| “মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ম্ |” 

আমি ভগবান্ কপিল-দেবের উপদেশ অনুসারে সকলকেই প্রণাম 
করিব। মনে মনে সক্লকেই যথেষ্ট আদর করিব। তবে আর স্বধর্শ 

থাকিল কোথায়? তবে কি ম্বধর্শ ত্যাগ করিব? 
“প্রভু কহে এহো! বাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে শ্বধর্ম-ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥” 



রামানন্দের সহিত আলাপ। ২৯৭ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ( ১১-১১-৩২ ) 

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষানুয়াদিষ্ঠানপি স্বকান্। 

ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ধ্বান্ মাং ভজে দ চ সত্তমঃ ॥ 

যদি অজ্ঞান-বশতঃ বা নান্তিক-বুদ্ধির অনুসরণে কেহ স্বধধ্ধু ত্যাগ করে, 

তবে তাহা দোষাবহ হয়। কিন্তু বেদ-মার্গে আদিষ্ট গুণ ও দোষ সম্পূর্ণরূপে 

জানিয়াঃ যখন ভক্ত সেই আদেশের মর্্ পালনের জন্ত আর স্বধর্মের অপেক্ষা 

রাখেন না, যখন তাহার ভক্তি এতদূর দৃঢ় হয় যে, স্বধর্মাচরণ তাহার পক্ষে 

অনাবশ্ক কপটতা হইয়া উঠে, তখন ভক্ত স্বধর্্ ত্যাগ করিয়া আমাকে 

ভজন। করিবেন। 

তথাহি ভগবদগীতায়াম্ ( ১৮-৬৭ )_- 

সর্ধবধশ্মান্ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 

এদিকে সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিব, অন্যদিকে ভগবান্কে দর্ববতোভাবে 

আশ্রয় করিতে ন! পারিলে, শেষে কি অধর্মের পঙ্কে পতিত হইব? 

ভগবান্কে সর্বতোভাবে কিরূপে আশ্রয় করিব তাহাওত জান! চাই। 
ভগবানের কোন্ কাধ্য কিরূপে করিতে হুইবে, তাহ! জানিতে পারিলে 
ভগবান্কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে পার! যায়। 

“প্রভু কহে এহে! বাহ আগে কহ আর] 

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার |* 

তথাহি শ্রীভগবাীতায়াম্ ( ১৮-৫৪ ) 

্রহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্। 

সেই জান লা করিতে হইবে, যাহাতে ব্রহ্ষজ্ঞান হয় । ব্রন্গবিদ্তা স্বার৷ 
সর্বত্র লম-দর্শন হয়। তখন আর শোক থাকে না, আকাঙ্ষা থাকে না। 



২৯৮ প্ীপ্রীচৈতন্ত কথ! । 

শাস্তিরসে তখন জ্ঞানী আপ্লুত হন্। তাহার গ্রস্িসকল ছিন্ন হয়। 

আাত্মারাম মুনি ব্রহ্ধানন্দে নিমগ্ন হন্। এই কি তবে শেষসাধ্য ? 
“প্রভু কহে এহো বাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে জ্ঞান-শৃন্ত ভক্তি সাধ্য-সার। 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ( ১০-১৪-৩)-7 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপান্ত নমস্ত এব 

জীবস্তি সন্ুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্। 

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাজ্মনোভি 

ষঁ প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যমিতৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ 

যখন শান্তচিত্ত আত্মারাম মুনি, শাস্তিরসে নিমগ্ন হন্, তখন সাধ্য 

সাধনায় তাহার এক সন্ধিস্থল আসিয়া উপস্থিত হয়। যদ্দি জ্ঞানই 

তাহার তখন পর্যান্ত নিত্য সাধন হইয়া ্রাড়ায়, এবং শাস্তিই যদি তাহার 

একমাত্র সাধ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিগুণ ব্রহ্মভাবে মগ্ন হইয়! শাস্তির 

ক্রোড়েই চির-বিরাজিত থাকিবেন ; সেই শাস্তিদেবী সচ্চিদানন্দ মুন্ডি ধারণ 

করিয়৷ তথন তাহাকে নির্মল, নিগু ব্রঙ্ষানন্দে চিরমগ্ন রাথিবেন। 

আর যদি সেই সময়ে জ্ঞানী জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া 

ভগবানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহ। হইলে তখন ভগবান্ মধুর 

ৃত্তি ধারণ করিয়! তাহার নির্শল চিত্তকে আকুল করেন। সেই আকুলত! 

দৃঢ় হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। 
_.. ব্রঙ্গা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, ধাহারা' জ্ঞানের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়াস 

না রাখিয়া আপন আপন স্থানে অবস্থিত হুয়া নিত্য-প্রকটিত ভবদীয় 

বার্তা সাধুষুখে শ্রবণমাত্র কাযমনোবাক্যে আপনাকেই কেবলমাত্র ভক্তি- 

ভাবে ন্রণ করিতে করিতে জীবন ধারণ. করেন, তাহারা ব্রৈলোক্য 

ষধ্যে আপনি অজিত হইলেও আপনাকে জয় করেন। 



রামানন্দের সহিত আলাপ । ২৯৯ 

এইবার চৈতন্তদেব নিগুণ ভক্তির আভ্ভাপ পাইলেন। আর তিনি 

«“এহো বাহা” বলিতে পারিলেন না । তবে এখনও ত প্রেমের কথা রামানন্দ 

বলিলেন না । তিনি ত প্রেম-ধর্শ্ প্রচার করিতে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 

প্রেমের আভাস লইয়াই তাহার কাষ চলিবে না । প্রেম লইয়াই ত্বাহার 

কায। 

“প্রভূ কহে এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্বসাধা-সার ॥” 

তথাহি পগ্ভাবল্যাম-_ 

নানোপাচারক্ৃতপুজন মার্তবন্ধোঃ 

প্রেয়ৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রতং স্তাৎ । 

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা 

তাবৎ স্ুখায় ভবতো। ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ 

যতদিন পর্য্যন্ত তুমি সংসার-পীড়ায় আর্ত থাক, ততদিন পর্য্যন্ত সগুণ 

ভক্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ উপচার দ্বার আর্তবন্ধু ভগবানের পূজা কর। 

যতদিন জঠরে ক্ষুধা থাকে, এবং বলবতী পিপাসা! তোমাকে যতদিন 

পীড়া দেয়, ততদিনই তোমাকে ভক্ষ্য পেয় ভাল লাগে । যখন্ ভক্তের 

ংসার-জনিত আর্তি থাকে না, যখন তাহার কোন কামনা, অভিলাষ বা 
প্রয়োজন থাকে না, যে জন্য সে ভগবানের আরাধনা করিবে, যখন বিনা- 

কারণে, বিনা-বিচ্ছেদে, ভক্তের মনের গতি ভগবানের দিকে প্রবাহিত 

হয়, তখন একমাত্র প্রেমই তক্তের হৃদয় আনন্দ-প্লাবিত করে। 

ট্রিক 

 ক্ষ্ণতক্তি-রস-ভাবিত। মতিঃ- 

ক্রিরতাং যদ্ধি কুতোহপি লভ্যতে 1. : 



৩০৪, | শ্ীপ্রীচৈতন্ত কথা । 

তত্র লৌল্যমপি মুল্যমেকলং 

জন্মকোটিন্থুকতৈর্ন লভ্যতে ॥ 

কুষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিতা মতি, যদি কোথা! হইতেও লাভ করিতে পারা! 

যায়, তবে ক্রয় কর। কোটি জন্মের পুণ্যদ্বারা সেই মতি লাভ করিতে 

পারা যায় না। কেবল একমাত্র লোলত|, ব্যাকুলতা ও প্রবল অন্গুরাগই 

তাহার মূল্য। ৃ ৰ 
সেই অন্থুরাগ নির্শীল ভক্ত-হৃদয়ে একবার উখিত হইলে, মধুর তগবান্ 

পূর্ণ শশধর রূপে উদিত হইয়া প্রেমরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়! দেন। 
উৎফুল্ল চিত্তে মহাপ্রতু বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্যে 

প্রেমের বিচিত্রতা আছে। তাহা কিতুমিজান? 

“কহে প্রভু এহো হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে দাশ্ত-প্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 

প্রভু কহে এহো৷ হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে সথ্যপ্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 

প্রভু কহে এহো৷ উত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্য-সার ॥ 

' প্রভূ কহে এহো উত্তম আগে কহ আর । 

রায় কহে কান্তাভাব সর্বসাধ্য-সার ॥ 

- ক্বঞ্চ-প্রান্তির উপায় বন্বিধ হয়| 

কষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য বু ত আছয় ॥ 

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্ধম। 
তটস্থ হইয়৷ বিচারিলে আছে তা'রতম ॥ 

পূর্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

_ ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাছ়য়॥। 



রামানন্দের সহিত আলাপ । ৩০১ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত-দান্ত-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
পরিপুর্ণ কষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞ! দৃঢ় সর্বকাল আছে । 

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজৈ তৈছে ॥ 

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। 

অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে। 

যগ্ঘপি কৃষ্ণ সৌনর্্যমাধুর্য্যের ধূর্ধ্য। 

ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য ॥ 

প্রেমের সর্বোত্তম ভাব.কান্তাভাব। ব্রজদেবীগণ সেই ভাবে কৃষ্ণকে 

ভজন! করিয়াছিলেন। তাহার কৃষ্ণের মাধুর্ধ্যে মধুরতাময় হুইয়াছিলেন । 
সেই মধুরত৷ আত্মবিসর্জনময় ব্যাকুল প্রেমে মিশ্রিত হইয়া কৃষ্ণের. 

মধুরতাকে অতিক্রম করিয়াছিল। 

«প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। 
কূপ! করি কহ যি আগে কিছু হয়॥ 

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে । 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥” 

তখন বিচার করিয়! রামানন্দ রায় বলিতে লাগিলেন,-_ 

“ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি। 

যাহার মহিম! সর্ব শান্ত্রেতে বাখানি ॥ 

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে নুখে। 
অপূর্ব অমৃত 'নদী বছে তোমার মুখে ॥ 



৩০২.  শ্রীশ্রীচৈতত্ত কথা । 

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। 
অন্যাপেক্ষ। হৈলে প্রেমের গাঢ়ুত৷ না স্ফুরে ॥ 

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । 

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ.+” 

যদি রাধিকার প্রতি কষ্খের গাঢ় অনুরাগ থাকিবে, তবে চুরি করিয়া 

অন্ত গোপীর মধ্যে হইতে তাহাকে .লইয়া যাইবার কি প্ররোজন ছিল? 

কেন, সাক্ষাৎকারে রাধার জন্ত কৃষ্ণ কি গোপীদ্িগকে ত্যাগ করিতে. 

পারিতেন ন! ? ্ | " 

ভক্ত-হৃদয়ে চোট, লাগিল। রামানন্দ ভক্তচুড়ামণি। তিনি চৈতন্ত- 

দেবের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন না। 

“রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিম। | 

ভ্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপম ॥ 

গোগীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া । 

রাধ! চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥* 

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে _ 

ইতস্ততস্তামনুস্থত্য রাধিকা 

মন বাণ-্রণ খিষ্ন মানসঃ। 

কৃতান্থুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী 

তটন্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ 

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্বশৃঙ্খলাম্। 

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজহুন্দরীঃ ॥ 

“এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি, 

বিচারিতে উঠে যেন অমুতের থনি ॥ 



রামানন্দের সহিত আলাপ ।' ৩৪৩ 

শত কোটি গোপীষঙ্গে রাস-বিলাস। 
তা”র মধ্যে এক মুর্তে রহে রাধাপাশ ॥ | 

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । 

রাধার ক্লুটিল প্রেম হইল বাতা! ॥ 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান. করি। 

ত্তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি ॥ 

সমাক্ বাসন! কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীল!। 

রাসলীলা.বাঞ্াতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ 

তাহ! বিন্ু রাসলীল! নাহি ভায় চিতে। 

মণ্ডলী ছাড়িয়। গেল! রাধা! অন্বেষিতে ॥ 

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধা না পাইয়া । 

বিষাদ করে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ 

সাত কোটি গোগীতে নহে কাম-নির্বাপন | 

ইহাতেই অন্ুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥৮ 

রামানন্দ রাঁয় হেলায় চৈতন্তদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। গীত- 

গোবিন্দে “অনঙ্গবাণ-ব্রণথিন্ন-মানসঃ*__-কেবলমান্ত্র কবিতার বাক্য । শ্রীরুষ্। 

“সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ 1” তিনি আর কামবাণে খিন্ন হইবেন কেন? তবে, 

মধুর কুষ্ণকে মধুর ভক্তবৃন্দ লইরা একটি ঘরকন্না করিতে হয়। প্রেমের" 

রাজো ভক্তগণ আপন আপন ভাব লইয়া শ্রীকুষ্ণকে তজনা করেন। 

শ্রীকষ্চকে সেই সেই ভাব লইয়। আবার সেই ভক্তগণকে ভঙনা 

করিতে হয়। | 

“যে যথ। মাং প্রপদ্ঠস্তে তাংস্তঘৈব ভজামাহম্” | চি 

এইজন্য প্রেমের রটুজ্যে প্রীকৃষ্ণের একটি বৃহৎ সংসার । কিন্তু এই 
ংসারের বন্ধন সেই মহাভাব-ম্বরূপ! হলাদিনী-শক্তি শ্রীরাধিকা। “রাঁসলীলা 



৩০৪ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথা। 

বাগ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্ঘলা”। এইজন্ত গোপীগণ শক্তিরূপিণী হইলেও 
শ্রীরাধিক! পরা শক্তি। 

“প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে । 
সেই সব রসবস্ত তত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ 

এবে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয় । 

আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয় ॥% 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল। রামানন্দের সহিত অমৃতনিষ্যন্দী মধুর আলাপের 

শেষ হইল না। সেব্য সাধ্য নির্ণয় হইল। জানা গেল, রাধাকষ্জ পরম 
সেব্য। কেন পরম সেব্য, তাহা এখনও জানা গেল না। পরম সেব্য 
হইলে, তাহাদের পরম সেবা কি, তাহাও জান! গেল না। | 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আবার রামানন্দ-বার্ভার অনুশীলন করিব । 



রাধাকৃষ্ণতন্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সেবা | 

কুষ্খের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ। 

রস কোন্ তত্ব প্রেম কোন্ তত্বরূপ ॥ 

কুপা করি এই তত্ব কহত আমারে। 

তোম! বিনে ইহা! কেহ নিরূপিতে নারে ॥ 

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। 
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ 

তোমার শিক্ষায় পঢ়ি যেন শুকের পাঠ। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তৃমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ 

প্রভূ কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী । 

ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥ 

কিবা বিগ্র কিব! শুদ্র সন্ন্যাসী কেনে লয়। 

যেই কৃুষ্ণতত্ববেত্ত। সেই গুরু হয় ॥ 

মহাপ্রভুর গ্রবলপ ইচ্ছায় রায় রামানন্দের মন টলমল হইল। তিনি 
তখন রৃষ্ণতত্ব বলিতে লাগিলেন । 

কৃষ্ততত্ব_ 

০ 

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ 
সর্ব-অবতারী সর্ব-কারণ প্রধান ॥ 

অনন্ত বৈকু্ঠ আর অনন্ত অবতার । 
. অনন্ত ব্রহ্মাও ইহ! সবার আধার ॥ 



৩০৬ শ্রীপ্ীচৈতন্য কথ! । 

ব্যাপী বৈকুগ্ঘলোক এক। কিন্তু সেই অখণ্ড বৈকৃ্ মধ্যে অনন্ত 

্হ্মাণ্ডের অনস্ত কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। এই জন্য অনন্ত বৈকুণ্ঠ বলা 
হইয়াছে । 

সচ্চিদানন্দ-তন্থু শ্ীব্রজেন্্র-নন্দন | 

সর্বৈবশবর্ধা-সর্ধশক্তি-সব্বরসপূর্ণ ॥ 

বন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন । 

কাম-গায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন ॥ 

অপ্রাকৃত মদন, মপ্রাকৃত কাম। এ কাম স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগ 

নহে। এ মদন পার্থিব মনোবিকারের প্রেরক নহে। 

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। 

সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ 

এ মদন মদনেরও মদন- স্ত্রী পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই আকর্ষক। 

এই অপ্রাকৃত ভাব লইয়াই কৃষ্খগ্রেম। যেখানে প্রাক্কৃতভাব, সেখানে 

কষ্ণপ্রেমের অত্যন্ত অভাব। 

নানাভক্তের নানামত বসামৃত হয়। 

সেই সব বসামুতের বিষয় আশ্রয় ॥ 

যখন ভক্তের হৃদয়ে নানারসময় প্রেমভাব হয়, তখন যেই ভাবের 

প্রতিদান জন্য, প্রতিভজন! জন্য, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব 

ভজাম্যহম্” এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্, সচ্চিদানন্দময় সগুণ ব্রহ্ম হইতে 

এক অখিলরসামৃত মূত্তির আবির্ভাব হয়। বৃন্দাবনে শ্তামরূপে সেই মুদ্তি ' 

প্রকটিত হন। সেই মৃত্তি ভক্তের রসভাবনার বিষয় ও আশ্রয়। 
ৃঙ্গার রসরাজময় মুন্তিধর। 
অতএব আত্ম পর্য্যস্ত সর্বচিত্তহন় ॥ 



রাধারুষ্ণতত্ব ও রাধাক্কষ্-সেবা | ৩০৭ 

কেবল চিত্তহারক হইলে ত প্রারুত হইল। আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্চিত্ত- 

হর, এজন্ত অপ্রাককৃত। শূঙ্গারও অপ্রাকৃত, রসও অপ্রাকৃত। কেবল 

কথার অভাবে, শুঙ্গার শব্দের গ্রয়োগ। 

লক্ষমীকাস্ত আদি অবতারের হরে মন। 

লক্ষমীআদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 

কষ্চ জগতের দেবদেবী সকলেরই আকর্ষক। এমন কি-_ 

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন। 

আপনে আপন চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 

ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ । 
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ব রূপ ॥ 

রাধাতত্ব-_ 

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান । 

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ 

“চিচ্ছক্তি”-_সচ্চি্দাননা-শক্তি, অন্তরঙগ-শক্তি, স্বরূপ-শক্তি, বিষুণর 

পরা-শক্তি। | | 

“মায়াশক্তি”__অবিষ্তাশক্তি, জীবের কন্ম অনুযায়ী স্বভাবের বিকার- 

শক্তি, বহিরজ-শক্তি। ঘাত-প্রতিঘাতে খণ্ড শক্তিকে সবল ও প্রন্মূটিত 

করিবার শক্তি । | 

“জীবশক্তি”__খওক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দের থ্ডিত শক্তি, ন্গেত্রজ্ঞ শক্তি, 

 ব্যষ্টি অজ্ঞানে সন্কীর্ণ চিৎশক্তি, “যয়েদং ধার্য্যতে জগত শক্তি। না অন্তরজ 

ন! বহিরঙ্গ, তটস্থ শক্তি | : 

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তাটস্থা কহি- যারে। 

অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবাঁর উপরে ॥ 



৩০৮ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথ || 

বিষুশক্তিঃ পর! প্রো 1 ন্ষেএজ্ঞাখ্যা তথাপরা ॥ 

অবিদ্ভা কর্ম সংস্ঞান্তা তৃতীয়। শক্তিরিষ্যতে ॥ বিষুপুরাণ ৬-৭-৬০ 

সৎচিৎ-আনন্দময় কষ্খের স্বরূপ | 

অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী ৷ 

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেক সর্বসংশ্রয়ে। 

হলাদ-তাপ-করী মিশ্র ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ বিষু্পুরাণ ১-১২-৪৮ 

সেই অখণ্ড সত্তা আছে বলিয়া, আমাদের খণ্তিত সত্তা, খণ্ডিত জগৎ । 

অথণ্ড চৈতন্ত আছে বলিয়াই, খণ্ডিত জ্ঞান। অথণ্ড আনন্দ আছে বলিয়াই, 

হলাদ-তাপকরী জীবের মিশ্র আনন্দ । শক্তিদ্বারে, সং, চিৎ ও আনন্দের 

প্রবল হইতে প্রবলতর ঢেউ আসিয়। জীবের পরিচ্ছিন্নশক্তির পরিচ্ছিন্নতা 
নষ্ট করে। | 

আনন্দের জন্যই আমাদের ধর্শভাব। আনন্দের জন্ত রাজসিক চেষ্টা ও 

তামসিক ভাবের দমন । উৎকৃষ্ট, নিন্মল বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য সাত্তবিক 

ভাবের প্রয়াস। তাপত্রয়ের নাশের জন্য আমাদের সাংখ্যজ্ঞান। পরমাননদ- 
্রান্তির জন্য বেদাস্ত-জ্ঞান। মধুর কৃষ্ণকে মধুর ভাবে ভজনই আনন্দের 

পরাকাষ্ঠা । সেই প্রেমানন্দ ভক্ত-হৃদয়ে পরিপুষ্ট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের 

যে শক্তি, তাহাই হলাদিনী শক্তি ৷ 

রুষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। 

সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ 

স্থথরূপ কৃষ্ণ করে স্থুখ আস্বাদন । 

 ভক্তগণে +-খ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 



রাধাকষ্চতত্ব ও রাধাকষ্ণ-সেবা । ৩০৯ 

এই হলাদিনী শক্তি রুষ্ণকে আনন্দিত করিবার জন্ত প্রথমে ভক্তহৃদয়ে 

আবিভূতি হয়। পরে একমাত্র কৃষ্ণকে অনন্যভাবে আশ্রয় করিয়৷ কৃষ্ণা- 
তরিকা কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিতে পরিণত হয়। তখন কৃষ্ণশক্তি 

কৃষ্ঠভক্তের হৃদয়ে প্রতিচালিত হয়। সেই শক্তিবলে ভক্তের হৃদয় অতিশয় 

উৎফুল্ল হয়, এবং কৃষ্ণময় হইর| কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত হয় । এইজন্ত “সুখরূপ 

কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন | ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ।৮ 

হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম । 

আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাব-রূপ! রাধাঠাকুরাণী ॥ 

মহাঁভাব কি, তাহ! সনাতনের শিক্ষায় জানিতে পারিয়াছি। অতএব 

মহাভাব-রূপ! শ্রীমতী রাধিক! হলাদিনী-শক্তির পরাকান্ঠা । 

প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমে বিভাবিত। 

কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার। 

কৃষ্ণবাঞণ। পূর্ণ করে এই কার্য যার ॥ 

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 

ললিতাদি সথী যার কায়ব্যৃহরূপ ॥ ৮ 
রাধাপ্রতি কষ্-“ন্েহ” সুগন্ধি উদ্বর্তন। 

তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জলবরণ ॥ 

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম । 

তারণ্যামুত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ 

লাবণ্যামুত-ধারায় তদুপরি ল্লান। 

নিজলজ্জ। শ্তাম পট্টশাড়ী পরিধান ॥ 



৩৬১৩ শ্রীল্ীচৈতন্য কথা 1 

কৃষ্ণ-অন্ুরাগে+ রক্ত দ্বিতীয় বসন । 

“প্রণয়”-মান” কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 

সৌন্দধ্য কুস্কুম সখীপ্রণয় চন্দন । 

শ্মিতকাস্তি কর্পুর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 

কৃষ্ণের উজ্জ্লরস মৃগমদভর । 

সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 

প্রচ্ছন্ন মান কম্য ধন্মিল্ল বিশ্তাস । 

ববীরাধীরাতসক গুণ অঙ্গে পউবাস ॥ 

“রাগ” তান্থুল-রাগে অপর উজ্জ্বল । 

প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 

সুদীপ্ত সান্তিক “ভাব” হর্ষাদি সঞ্চারী । 

এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥ 

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি ভূষিত । 

গুণশ্রেণী পুষ্পমাল! সর্বাঙ্গে পুরিত্ত ॥ 

সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জল । 

প্রেম-বৈচিত্রা-রতু হৃদয়ে তরল ॥ 

মধ্যবয়ঃস্থিতা সী স্কন্ধে কর স্তাস। 

কৃষ্ণলীল! মনেোবুত্তি সথী-আশ-পাশ ॥ 

নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্বব-পর্ধ্যঙ্ক । 
তাতে বসিয়াছে সদ! চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥ 

কুষ্ণতনাম গুণ যশ অবতংস কাণে । 

কষ্ণচনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 

কুষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান । 

নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥ 



রাধাকষ্ণতত্ব ও রাধাকৃঞ্জ সেবা । ৩১১ 

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 

অনুপম গুণগণে পুর্ণ কলেবর ॥ 

যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা | 

যার ঠাঞ্জি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরাম৷ ॥ 

যার সৌন্দর্য্া দিগুণ বাঞ্ছে লক্মী পার্বতী | 
যার পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 

যার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার॥ 

তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার। 

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-বাধা-প্রেমতত্ব। 

শুনিতে চাহিয়ে দৌহার বিলাস-মহত্ব ॥ 

ন্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবের বিচিত্র লহুরীতে 

বিচিত্ররূপে রঞ্জিত, রসরাজের আনন্চিন্ময়-রস প্রতিভীবিত। আনন্ময়ী 

আনন্দদায়িনী, পরাশক্তিরূপিণী রাধাবিনোদিনীর এই চিত্তবিনোদন চিত্র 

জীবের চির আদর্শ হইয়া জগতে চির বিরাজিত হউক । 

রাধাকুষ্চ-বিলাস-_ 

রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত । 

নিরন্তর কামক্রীড়৷ যাহার চরিত ॥ 

কামক্রীড়া অর্থে নিরন্তর প্রেম ও প্রেমের অপ্রারুত প্রতিদান বুঝিতে 

হইবে । 

রাত্রিদিনে কুঞজক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। 

কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ার ॥ 

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার ॥ 



৩১২ ীপ্রীচৈতন্য কথা । 

যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত এক হর । 

তাহ! শুনি তোমার স্থখ হয় কি না হয় ॥ 

রামানন্দ মনে করিলেন, আমি ত ত্ত্বের অবধি বলিলাম। ইহাতেও 

যখন সন্যাসীর মন উঠিল না, তখন হয়ত ইনি বিবর্তবাদী। আমি আর 

বিবর্ত কথ কি বলিব? তবে প্রেম বিলাসের বিবর্ত বলি” দেখি। 

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 

প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ 

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

ন| সে রমণ ন। হাম রমণী । 

দু'হু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সথি সে সব প্রেমকাহিনী । 

কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 
না খোজলু' দূতী না৷ খোজলু আন । 

দুহকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥ 

অবশোই বিরাগ তু ভেলি দূতী। 

স্থপুরুখ প্রেমক এঁ ছন রীতি ॥ 

উজ্জ্বল নীলমণিরসে, এই ভাবে একটি শ্লোক আছে । 

রাধায়। ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈধিলাপ্য ক্রমাদ্ 

যুঞ্কনদ্রিনিকুপ্তকুপ্তরপতে নিরধতভেদ-ত্রমম্। 

 চিত্রায় ন্বয়মন্থরঞ্জয়দিহ ব্রন্ধাওহন্মে্যোদরে 

ভূয়োভি নবরাগহিম্ুল-ভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ 
.হ গোবর্ধন-গিরি-নিকুপ্রবাসী কুপ্তরপতে! শ্রীমতী রাধিকা ও তোমার 

চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া! উভয়ের ভেদত্রম অপসারণ 



রাধারুঞ্চতত্ব ও রাধাকৃফ্জ সেব। | ৩১৩ 

করতঃ শুঙ্গার-শাস্ত্র-বিশারদ বিধি ব্রহ্মারূপ অট্রালিকাত্যন্তরে নব্রাগরূপ 

হিন্ুলদ্বার! স্বয়ং জগতের বিন্ময় বদ্ধীনার্থ অন্ুরঞ্জিত করিয়াছেন । 

ক্রমে অদ্বৈতবাদের দ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল। অদ্বৈতবাদে যে 

প্রেমের রস শুকাইয়৷ ধাইবে। দূর হইতেই অদ্বৈতবাদ ভাল। এত 

নিকটে প্রেমের রস না শুকাঠয়া যায়! মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে 

পারিলেন না । তিনি স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। 

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়। 

তোমার প্রসাদে ইহ জানিল নিশ্চয় ॥ 

সাধা বস্তু সাধন বিন্ু কেহ নাহি পায়। 

কৃপা করি কহ ইহা! পাবার উপায় ॥ 

সাধন ব! সেবাতত্ব-_ 

এই প্রেম-ধন্ম্ প্রচারের বীজ ভাগবত-পুরাণ | কিন্তু এঁ ধন্মের সাধন- 

শান্ত্র মহাপ্রভুর জীবন। সেহ জীবনের অন্তরঙ্গ সহচর রামানন্দরায় ও 

স্বরূপ দীমোদর। রামানন্দের মুখে আজি সেই সাধনের বর্ণন৷ শুনি। 

মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি 5ও শ্রোতা । 

অত্যন্ত রহস্ত শুন সাধনের কথা ॥ 

রাধারুষ্চের লীল! এই অতি গৃঢ়তর। 

দাশ্য বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর ॥ 

যেখানে দাস-ভাব ও পিতৃ-মীতৃ-ভাব, সেখানে শুঙ্গার-রসের সন্কোচ। 

রাধাকৃষ্ণের মিলন এক সথী ভাবে দেখাই অন্তব। 

সবে এক সখীগণের ইহা! অধিকার । 

সথী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সথী বিন্তু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। 

সণী-লীল! বিস্তারিয়া সথী আস্থাদয় ॥ 



৩১৪ প্রীশ্রীচৈতন্য কথা! । 

সখী বিন্ু এই লীলায় নাহি অন্তের গতি । 

সখীভাবে তাহা যেই করে অন্ুগতি ॥ 

রাধাকৃষ্জ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

যে কোন ব্রজভাব লইয়। ভজনা করিলে নিতা বুন্দাবনে রাধারাণীর 

রুপায় স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু সকল বূজভাবে রাধা-কুষ্জের মিলন দেখা 

যাঁয় না । সেই নিত বুন্দাবনে কত গোপ ও কত গোপী। আবার 

রাগমার্গে মধুর কৃষ্ণকে ভজনা করিয়! কত ভক্ত নুতন গোপ ও নূতন 

গোগী হইয়া সেখানে অধিকার লাভ করিতেছেন । সেই গোপ-গোপীগণ 

জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিতেছেন ; জ্ঞানের সীম।, ব্রহ্গাণ্ডের সীমা, এমন 

কি বৈকুগ্ঠের সীমা তাহারা! অন্িক্রম করিতেছেন । তাহারা! গোলোক- 

বিহারীর নিজজন হইতেছেন । প্রেম-ধর্মের চরম লক্ষ্য হইয়া তাহারা কত 

ব্র্গাণ্ডে, কত জগতে প্রেমরশ্মি বিকিরণ করিতেছেন । দেবযান-মার্গে 

দেবতার! তাহাদিগকে জানিতে পারেন না, ব্রক্ষবিদ্য।-বলে ব্রহ্গজ্ঞানীরা 

তাহাদের মহিমার ইয়ত্তা পান না । শ্রশ্র্য হইতে মাধুষ্য যেমন 

ভগবানের অধিক শন্তরঙ্গ,, সেইরূপ অনন্ত ঈশ্বর হইতে ও তাহারা 

ভগবানের অধিকতর অন্তরঙ্গ। আনন্চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত গোপ 

ও গোপী-জীবন জীবের চরম গতি, অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের চরম লক্ষ্য । 

উশ্বর্ধ্যমার্গে ভেদ লইয়া এবং জ্ঞানমার্গে অভেদ লইয়! অনন্ত জীব অনন্ত 

ব্রহ্গাণ্ডে অনস্ত অধিকার লাভ করিবে । কিন্তু ভেদাভেদকে কৃষ্ণময় 

করিয়। মধুর গোপ ও মধুর গোপী মধুর কৃষ্ণের মধুর কিরণ হইয়া 

অনন্ত কালের জন্য অনস্ত জগৎ মাধুর্যে আগ্লুত করিবে। তাহাদের 

অগ্রাকৃত আনন্দে আমাদের প্রান্ত আনন্দ, তাপ-বিহীন হইবে। 

“রুচীণাং বৈচিত্র্যাদদ খজু-কুটিল নানা-পথজ্জুষাং |” মমুষ্যদিগের মধ্যে 



রাধাকঞ্চতত্ব ও রাধাকৃষ্$-সেবা | ৩১৫ 

ধাহারা এ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহাদের জন্য শ্রীমতীর সখীগণ 

পরম গুরু । 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন । 

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সথীর মন ॥ 

কৃষ্ণহ রাধিকার লীলা যে করায়। 

নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ 

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-পপ্রম কল্পলত। । 

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাত৷ ॥ 

কৃষ্ণ-লীলানুতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 
নিজ নখ হইতে পল্পবাগ্তের কোটি স্থখ হয় ॥ 

_ সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম । 
" কাম ক্রীড়া সাম্য তারে কহে কাম নাম ॥ 

সেই গোগীভাবামুতে যার লোভ হয়। 

বেদ ধন্ম সর্ব্ব ত্াযজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ 

রাগান্গ। মার্গে তারে ভজে যেই জন । 

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্্র-নন্দন ॥ 

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে । 

ভাবযোগা দেহ পাঞা। কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥ 

সেই ভাবের উপযোগী দেহ পাইয়। নিত্য বুন্দাবনে কৃষ্ণকে লাভ করে। 

বিধি মার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কষ্ণচন্দ্র | 

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার । 

রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ 

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন | 

সখ্যভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ ॥ 



৩১৬ শ্রীশ্লীচেতন্য কথ! । 

গোপী অনুগত বিন] এশবরয্য-জ্ঞানে | 

ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্ত্র-নন্দনে ॥ 

বিধিমার্গ, শ্বধ্য-জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে। রাগমার্গে গোপীভাব 

গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রোগী-ভাবে নিজের এক সিদ্ধদেহ চিন্তা করিতে 
হইবে । সেই সিদ্ধদেহে কামের লেশ থাকিবে না। কেবল মাত্র 

অপ্রারৃত রুষ্ণপ্রেমের বিকলত থাকিবে । সেই সিদ্ধদেহে রাধাকৃষণ- 

বিহারের কালাকাল বিচার করিয়া তদন্ুষায়ী মানসিক সেবা করিতে 

হইবে। এই রূপ সেবায় মন নিত্য ব্যাপৃত থাকিলে, ভক্ত সেই ভাবে পূর্ণ 

' হয় এবং “ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কুষেঃ পায় ব্রজে”। 

মাপ্রভুর শিক্ষার এই চরম অন্তরঙ্গ সাধন। রামানন্দের মুখ দিয়া 

তিনি সমগ্র শিক্ষ। প্রকটিত করিলেন। কৃষ্ণতত্বে রসরাজ ও রাধাতত্বে 

মহাভাবের আবিষ্কার করিলেন । 

প্রগাঢ় চিত্তে এই নিগুঢ়-তত্ব শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর নিজের নিগুঢ় 

ভাব স্বতঃ প্রকটিত হইল। 
পহিলে দেখিল তোম৷ সন্গ্যাসীম্বরূপ। 

এবে তোমা দেখি মুঞ্ঞি শ্তাম-গোপরূপ ॥ 

তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা । 

তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ 

তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন | 

নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ 

এই মত তোম! দেখে হয় চমৎকার । 

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ 

প্রভৃকহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় । 



রাধাকষ্চতত্ব ও রাধাকৃষ্ণ-সেবা । ৩১৭ 

রায় কহে প্রভূ মোরে ছাড় ভারি ভূরি। 

মোর আগে নিজরূপ না৷ করিহ চুরি ॥ 

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 

দেখি রামানন্দ হিল! আনন্দে মুচ্ছিত। 

ধরিতে ন! পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥ 

প্রভু তারে হন্তম্পর্শে করাইল চেতন। 

সন্াপীর বেশ দেখি বিশ্মিত হৈল মন ॥ 

অলৌকিক লীল! এই পরম নিগুঢ়। 
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ 

শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ' 

যাহার সর্ধস্ব তারে মিলে এই ধন ॥ 

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার । 

যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ 

দামোদর স্বরূপের কড়চা! অনুসারে । 

রামানন্দ মিলন লীল! করিল প্রচারে ॥ 

_ শ্লীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 

চৈতন্ত-চরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥ 



ন্ত্যিলীল। । 

আবহমানকাল হইতে প্রকৃতি-পুরুষের বিচিত্র অভিনয় লইয়! সৃষ্টি 
স্থিতি-লয়। এই অভিনয়ের, এক অঙ্ক, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ । এই 
অঙ্কের মধ্যে কত গর্ভাঙ্ক, তাহা কে বলিতে পারে? পূর্বে দক্ষ-প্রজ- 
পতি মন দ্বারাই স্যা্টি করিতেন। 

মনসৈবাস্থজৎ পূর্ব প্রজাপতিরিমাঃ প্রজাঃ। 
দেবান্থুর-মন্ুষ্যাদীন্ নভঃস্থলজলৌকসঃ ॥ 

ভা, পু, ৬-৪-১৯। 
কিন্ত মানসিক স্থষ্টি জীব-প্রচারের জন্ত সম্পূর্ণ উপযোগী ন! হওয়ায়, 

প্রজাপতি অন্ত উপায়ের জন্ত বিষু্র তপস্তা করিলেন। ভগবান্ আদেশ 
করিলেন,__ 

মিথুনব্যবায় ধর্মস্ত্ং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ । 
মিথুনব্যবায় ধর্মিণ্যাং ভূরিব্যে৷ ভাবয়িষ্যসি | 
ত্বত্বোইধস্তাৎ গ্রজাঃ সর্বা মিথুনীভূয় মায়য়া। 

মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্॥ | 
“হে প্রজাপতি, তুমি মিথুন ব্যবায় ধন অবলম্বন করিয়া, প্রজা সৃষ্টি 

কর। তোমার সৃষ্ট প্রজা. আমার মায়া কর্তৃক চালিত হইয়া মৈথুন-ধর্ 
দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিবে, এবং আমার জন্য বলি আহরণ করিবে | 

্রবৃত্তি-মার্গে পত্থী সঙ্ধর্দিণী।. পত্রীর সাহাষ্য ব্যতিরিকে যজ্ঞ সম্পাদন 
হইতে পারে না। পত্থী-সংযোগের বিধান পাশববৃত্ধি চরিতার্থ করিবার 
জন্য নহে। যজ্ঞ বংশগত করিবার জন্ত ও ধর্মসাধনের প্রণালী অক্ষ 



নিত্যলীল! ৷ ৩১৯ 

রাখিবার জন্য সন্তানের প্রয়োজন । কেবল মাত্র সন্তান উৎপত্তির জন্ত 

মৈথুন ধর্মের আদেশ। কিন্তু কামের প্রবল উৎপীড়নে সে আদেশ মনুষ্বের 

মনে স্থান পায় না । | 

ক্রমে যখন সকাম ধর্ম মনুষ্যকে কতকগুলি সদগ্ণে বিভূষিত করিয়া 

আর অগ্রসর হইতে সমর্থ না হয়, যখন শ্রুতি সকল নিষ্ষাম ধর্মের বীজ 

পবিত্র মানব-হাদয়ে অস্কুরিত করে, যখন “আমি” ও “আমার বংশ” ভুলিয়। 

মানব সকল জীবকেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া অনুভব করে, যখন সর্বগত 

আত্মা মানব-হৃদয়ে প্রবল স্থান অধিকার করে, তখন আর পুত্রের প্রয়োজন 

থাকে না, পত্বীর আবগ্তকত| হর না। ভগবান্ মিথুন-ব্যবায়-ধম্মরূপ যে 
মায়ায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন, উদ্ধরেত| ন! হইলে, সেই 

মায়া অতিক্রম করিতে পারা যায় না। মায়া অতিক্রম না করিলে 

ভগবানের সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারা যায় না। 

বিরক্ত বৈষ্ণব, বিরক্ত সন্ন্যাসী সকলেই উদ্ধীরেতা হইতে চাহে। কিরূপে 

উদ্ধীরেতা হইতে পার! যায়? এই জগত ইহার ছুই প্রকার সাধন 

আবহমান কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে। এক সাধনে স্ত্রী সহকারিণী, 

অন্ত সাধনে স্ত্রী সম্পূর্ণ পরিবর্জিতা । 

জয়দেব, চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকগণ জ্্রী-সহযোগে সিদ্ধ 

: হুইয়াছেন। সেই সাধনার বিকৃত আভাস কর্তাভজা। সম্প্রদায়ে এখন 

পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে । বৈষ্ণব-দম্পতি পবিত্র ভাবে সেই সাধন 

অবলম্বন করিয়া উর্ধরেতা হইতে পারেন। 

কিন্তু ভাগবত-সম্মত সাধন, স্্রীপঙ্গ ত্যাগ । 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,__ ৰ 

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্বং বিষুয়েু বিষজ্ফতে ১. | 

' মামন্ুম্মরতশ্চিত্বং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ভা, প্রু, ১১-১৪-২৭| 



৩২৪ শ্ীশ্রীচৈতন্ত কথা । 

“বিষয় ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েতেই বিলগ্ন হয়। আমাকে 

. সর্বদা স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত মাম|তেই লীন হয় ।, 
| তম্মাদসদ ভিধ্যানং যথা স্বপ্রমনোরথম্। 

হিত্বা ময়ি সমাধতস্ব মনো মদ্তাবভাবিতম্ ॥ ১৯-১৪-২৮ 

“সেই জন্ত অসং-বিষয়-ধ্যান স্বপ্ন-মনোরথের স্ায় ত্যাগ করিয়!, মন্তাব- 

ভাবিত চিত্ত আমাতে সম্গাহিত কর।” 

্ত্ীণাং স্ত্ীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্তা দূরত আত্মবান্। 
ক্ষেমে বিবিজ্ত আসীন শ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ 

১১৯১-১৪-২৯ । 

স্ত্ীঙ্গ ও স্্রীসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। নির্জন পৰিজ্র 

স্থানে আত্মসংযত হইয়৷ অতন্ধ্রিত ভাবে আমাকে চিন্ত! করিবে 

ন তথাস্ত ভবেৎ ক্রেশো বন্ধশ্চান্ত গ্রসঙ্গতঃ | 

যোষিৎ সঙ্গাদ্যথ৷ পুংসো৷ যথা তৎসলিসঙ্গতঃ ॥ 

| ১৯১১-১৪-৩০ | 

পুরুষের অন্ত বিষয়-প্রসঙ্গে ততদূর ক্লেশ বা বন্ধন হয় না, যতদূর 

যোষিং-সঙ্গ ও যোষিং-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে হয়” 

স্ত্রী খখন বিষযস্থানীয় হয়, যখন স্ত্রী কেবল মাত্র কামভোগের সাধন 

হয়, তখনই স্ত্রী হইতে ক্লেশ ও বন্ধন হয়। 

.. স্ত্রীযখন সংসঙ্গের সহকারিণী হয়, ভগবচ্চিন্তার সহযোগিনী হয়, তখন 

সে স্ত্রী শ্লোকোক্ত স্ত্রী-শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। 

- কিন্তু সাধারণ মনুষ্য এঁ শ্লোকোক্ত স্ত্রীরই সঙ্গ করিতে থাকে। 

স্ত্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ কেবল দোষ হইতে পলায়ন মাত্র! কিন্তু দোষের 

বীজ নষ্ট করিবার উপায়.কি ? কামরপ দুরন্ত ব্যাধি হইতে মত হইবার 

জন্য ভাগবত-পুরাগ বলেন, 



নিত্যলীলা | ৩২১ 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধৃভি রিদঞ্চ বিষ্ঞোঃ /% 

শরদ্ধান্বিতোইনুশূণুয়াদথ বয়েদ যঃ। 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধারঃ। ১৩-৩০-৩৯। 

'ব্রজরধুদিগের সহিত শ্রীরুষ্ণের রাসক্রীড়। যে ব্যক্তি শরদ্ধান্থিত হইয়। 

শ্রবণ করে ও অন্তের নিকটে বর্ণন করে, মে ভগবানে পরাভক্তি লাভ 

করে, এবং ধীরস্বভাব দেই ব্যস্তির কামরূপ হৃদয়-রোগ অচিরাৎ নষ্ট 

হর়।” 

কেন এরূপ হর? কাম-লীলার কামের উদ্দাপন না হইরা কামের 

বিসর্জন কিরূপে হইতে পারে? | 

কাম যতদিন পৃথিবীর মধ্যে পার্থিব হইরা থাকিবে, ততদিন উহা পার্থিব 

ভাবে মনুষ্যকে কলুষিত করিবে। 

কামকে শ্রীকৃষ্ণ নিজহাতে উঠাইন! লইঘ্না গোলোকে স্থাপিত করিলেন 

এবং মহাযোগেশ্বরেশ্বর কৃ্ণ আত্মারাম হই লীলাস্থলে কামকে আলিঙ্গন 

করিলেন। কাম তথন গোলোকের পদার্থ হইল, পবিত্র কষ্ণচলীলার পবিত্র 

অঙ্গ হইল। যদি এইরূপ শ্রদ্ধা হৃদয়ে রাখিয়া কামের দিকে দৃষ্টিপাত 

কর! যার, তাহ। হইলে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কাম তাহার কালিম1 ছাড়িয়া 

পবিত্র “প্রেম”সংজ্ঞায় পরিণত হয় । 

কামের ত এই প্রয়োজনই বটে। প্রেমময় ভগবানের প্রেম উপলব্ধি 

করিবার জন্য কাম প্রথম সোপান । কাম খোলস ত্যাগ করিলেই প্রেম । 

যিনি জ্ঞানী, তিনি উদ্ধরেতা ইয়া, কামজয় পুর্বক মুক্তির আকাঙ্। 
করেন। ভক্ত কামের কলুষিত ভাব বর্জন করিয়া, কামকে পবিত্র প্রেমে 

পরিণত. করিয়া! সেই প্রেম দ্বার প্রেমময় ভগবানকে আলিঙ্গন .করেন। 
কামজয় উভয়েরই অবান্তর লক্ষ্য । চরম লক্ষ্য একের মুক্তি, অন্তের প্রেম। 

*্)১ 



৩২২ শ্ীশ্রীচৈতন্য কথা । 

উদ্ধব বলিলেন,__ 

বাতরশন| ষ খষয়ঃ শ্রমণ। উর্দমস্থিনঃ | 

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যাস্তি শান্তাঃ সন্নাসিনোহ মলাঃ | 

বয়স্তিহ মহাযোগিন্ ভ্রমস্তঃ কর্মবত্ম্ু | 
ত্দধার্তয়৷ তরিষ্যামস্তাবকৈ দুস্তরং তমঃ ॥ ভা, পু ১১-৬। 

ভাগবতের শিক্ষা রাসলীলার অনুধ্যান ও কীর্ভন। সেটি নিত্যলীল৷ 

হইলে নিত্য সম্ভব। সেই নিত্যলালায় যদি ভক্ত নিত্য রাধাকৃষ্ণের লীল৷ 

দেখিতে পান এবং সেবক বা সেবিক। হইয়া এক পার্খে দাড়াইতে পারেন 

তবে তিনি হৃদয়ের পবিভ্রত। রক্ষা করিতে পারেন। যদ্দি সকল জীব 

শ্রীকৃষ্ণের অংশ ব৷! প্ররুতি হয়, তাহ। হইলে সেই ভাবে সেবিকা হইয়াই 

দাড়ান কর্তব্য | 

তাই চৈতন্ত মহাপ্রভু একদিকে স্ত্রী বর্জনের উপদেশ, ও অন্ত দিকে 

নিত্যলীলার শিক্ষ। দিয়াছেন । | 

যতদিন বৈরাগ্য দৃঢ় না হয়, ততদ্দিন ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া গৃহকন্ম 

কর! চৈতন্যদেবের উপদেশ। 

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহে। নিজঘরে যায়। 

মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষরী প্রায় ॥ 
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্বকর্ম । 

দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মন 

__ নিত্যানন্দের কপাতে রঘুনাথের বৈরাগ্য দৃঢ় হইল। 

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন। 

বাহিরে দুর্গামগ্ডপে করেন শয়ন ॥ 

যেমন যেমন ভিতরে বৈরাগ্য হইবে, তদনুরূপ বিষয় ত্যাগ করিবে। 

ভিতরে যথার্থ বৈরাগ্য না হইলে বিষয়ত্যাগ অন্থুচিত। 



নিত্যলীল! । ৩২৩ 

বিষয় ত্যাগ করিয়া, প্রকাশে বৈরাগ্যের ধ্বজা তুলিয়া, বিষয়-ভোগের 

আভামও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 

মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী । 

বৃদ্ধা তপন্থিনী আর পরম বৈষ্ণবা ॥ 

সেই মাধবী দেবীর নিকট ছোট হরিদাস ভগবান আচাধ্যের প্রার্থন! 

অনুসারে একমন তওুল “মাগির” আনিয়াছিলেন। 

আৰিষ্ট হইয়া চৈতন্দেব বলিলেন,__ 

১০০০০, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 

দেখিতে ন। পারি আমি তাহার বদন ॥ 

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 

দারু গ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 

মাত্র! স্বত্রা দৃহিত্রাব৷ নবিবিক্তাসনোভবেৎ। 

বলবানিন্দ্রিয় গ্রামে! বিদ্বাংদমপি কর্ষতি ॥ 

কুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া । 

ইন্দ্রিয় চরাএ। বুলে প্রকৃতি সন্তাষিয়া ॥ 
সে দিন আবেশ দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। 

হরিদাসের জন্ত অনুনয় করিলেন । 
অন্ন অপরাধ প্রভু করহু প্রসাদ । 

এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥ 

প্রভূ কহে “কভু নহে বশ মোর মন। 

প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী ন! করে স্পর্শন ॥ 

নিজ কার্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা । 

অন্ত দিন সকলে 

কহ যদি পুন আম! ন! দেখিবে হেথা ॥ চৈ, চ, অস্ত্য ২। 
তবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিফ। মন স্থির করিবার উপায় কি ?. 



৩২৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ট কথা । 

মহাপ্রভু বলেন,__ 

অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা! লবে। 

ব্রজে রাধাকৃ্চ সেবা মানসে করিবে ॥ 
এই মানসিক রাধারুঞ্জসেবা, ভাগবতের শিক্ষার ঢেউ, রাসলীলা- 

চিন্তার অন্ুকল্প । কিন্তু এই শিক্ষা চৈতন্তদেবের নিজ শিক্ষা । এই 

শিক্ষা বঙ্গে বৈষণব-সমাজের প্রাণ হইতে" অধিক। এই শিক্ষায় ভাগ- 

বত আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ আছে, নারদ পঞ্চরাত্র আছে, পদ্মপুরাণ 

আছে, জয়দেব মাছে, চণ্ডীদাস আছে । কিন্তু এই সকলের সঙ্গে মহা প্রভুর 

নিজভাব মাছে । তাহার রাধাভাব আছে, তাহার গোপীভাব আছে। 

তাগার নিত্য মধুর ভাবে বিরাজিত নিত্য বৃন্দাবন আছে। সেই নিত্য 

বুন্দাবন তাহার ভক্তের মানসিক প্যানে নিত্য হাসিতেছে। ভক্ত আত্মহারা 

হইয়। রাসেশ্বরীর, ব্রজেশ্বরীর কটাক্ষ কামনা করিতেছে । সেই কনক- 

কুগল-মণ্ডিতা বুষভান্ুছ্ব' হতার কৃপা হইলেই, ভক্ত নিত্য বুন্দাবনে স্থান 

পাইবেন। | 

সনাতন গোস্বামী গভীর পার্ডিত্যের সহিত বুহৎ ভাগবতামুত লিখিলেন, 

তিনি এই নিত্যলীলার সেবককে সকলের প্রধান করিলেন। সরূপ নিত্য 

বুন্দাবনে স্থান পাইয়াছেন।' মাথুর ব্রাহ্মণ সেই লীলার নুতন অধিকারী 
হইয়াছেন । সরূপ ব্রাঙ্গণের নিকট আসিয়া! বলিতেছেন,__ 

স্বয়ং শ্রীরাধিকাদেবী প্রাতরগ্ভাদিদেশ মাং। 

সরূপায়াতি মৎকুঞ্জে মদ্তক্তো! মাথুরো৷ দ্বিজঃ ॥ 

তত্রৈকাকী ত্বমগ্াদৌ গত্বা সভুপদেশতঃ | 

প্রবোধ্যাশ্বান্ত তং কৃষ্ণ প্রসাদং প্রাপয় ভ্রুতম্ 
অস্মাত্স্তাঃ সমাদেশাচ্ছীঘ্রমত্রাহমাগতঃ | 

ন প্রহ্যাদপেক্ষে স্ম কৃষ্ণসঙ্গস্থখঞ্চ তৎ ॥ বৃহভ্ভাগবতামৃত ২--৭। 



নিত্যলীল! | ৩২৫ 

'অগ্ প্রাতঃকালে স্বয়ং রাধিকাদেবী আমাকে আদেশ করিলেন, “হে 
সরূপ! আমার কুঞ্জে আমার ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ আসিতেছে । তুমি 
অদ্যই প্রথমে একাকী তাহার নিকট গমন কর এবং সদ্ুপদেশ বাক্যে 
তাহাকে 'প্রবোধিত ও আশ্বাসিত কর, তাহাকে শ্ীপ্ৰ কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ 
করাও। তাহার আদেশ অনুসারে আমি শ্রীপ্রই এখানে আসিয়াছি। 
নেই আদেশ পালনের জন্ত আমি কৃষ্ণসঙ্গ-নুখেরও অপেক্ষা না করিয়া 
এখানে আনন্দিত চিত্তে আসিয়াছি |» 

মানসিক রাধাকৃষ্ণ-সেব! ও নিত্যলীলানুণীলনের ফল কেবল কাম-বিজয় 
নহে। তাহার চরম ফল নিত্য-বুন্দাবন-প্রাপ্তি। দরয়ামরী রাধাঠাকুরাণী 
প্রত্যেক ভক্তের জন্ত বাগ্র থাকেন। সময় হইলে প্রত্যেক ভক্তকে নিত্য- 
বুন্দাবনের অধিকারী করেন ।, 

তাই রূপ-গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবে রাধাকুঞ্চ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাই 
গোবিন্দ-লীলামৃত বৈষ্বের প্রাণধন, তাই নরোত্তম দাস ম্মরণ-মঙ্গলে রাধা- 

কৃষ্ণ-লীলা সকল কালের জন্য সকল বৈষ্ণবের স্মরণীয় করিয়াছেন । 
মহাপ্রভু অধিকারী অনুসারে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধনের শিক্ষা 

দিয়াছেন। শ্রবণাদি বহিরঙ্গ। মানসিক রাধাকৃষ্ণসেব৷ ও নিত্য-বৃন্দাবনের 
অনুধ্যান অস্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রেমই প্রাধান অঙ্গ । সেই প্রেম- 
বলে নিত্য-বুন্দাবনে অধিকার লাভ করা যায়। ইহাই চরম। 
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শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের মুখে গোপীদিগকে যোগ শিক্ষা! দিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, গোপীগণ তাহাকে চিত্তে ধ্যান করিতে করিতে তীহ্ার 

সঙ্গম লাভ করিবে । আবার কুরুক্ষেত্রে ধন গোগীগণের সহিত শ্রীকষ্চের 

সম্মিলন হয়, তখনও তিনি যোগের কথা বলিয়াছিলেন। 

অধ্যাম্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃঞঝ্চেন শিক্ষিতাঃ | 

তদনুম্মরণ-ধবস্ত-জীবকোষাস্তমধ্যগন্ ॥ ভা, পু, ১০-৮৩-৪৭ | 

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিক্ষিত অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাহাকে অনুসরণ 

করিতে করিতে প্ধবস্ত-জীব-কোষ” হইয়! শ্রীরুষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

শ্রীধর স্বামী বলেন, জীবকোষ অর্থে লিঙ্গদেহ। গোপীদের লিঙ্গদেহ 

ংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

জীবগোস্বামী বলেন,__“ধ্বস্তো জীবভাবো যাসাম্। এতাস্ত মুনিরূপা 

ইতি বোদ্ধব্যম্।” গোপীগণের জীবভাব তিরোহিত হইয়! তাহারা মুনি- 

রূপা হইয়াছিলেন। | 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন,_-“জীবকোষে! লিঙ্গদেহ ইতি ব্যাখ্যাতুং ন. 

সঙচ্ছতে নিত্যসিদ্ধানীং সতাং লিঙ্গঈদেহাভাবাৎ); সাধনসিদ্ধানামপি তাসাং 

কৃষ্সম্ৃক্তানামেতাবংকালপরয্তং প্রাক্কতলিঙ্গদেহসত্তানত্যুপগমাৎ।” 
“জীবকোষকে লিঙ্গদেহ বলিয়া ব্যাখ্যান করা সঙ্গত হয় না। নিত্য- 

সিদ্ধ সাধুদিগের লিঙ্গদেহ থাকে না। সাধন-সিদ্ধ গোপীরাও কৃষ্ণসম্তক্ত। 
তাহাদের প্রাকৃত লিঙ্গ-দেহ স্বীকার করা যায় না।” | 

লিঙগদেহ অর্থে প্রাকৃত লিঙ্গদেহ বুঝিতে হইবে । যতদিন আত্মা কোষ- 
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সকলের দাস, ততদিন তিনি লিঙ্গদেহ-প্রবল। যখন তিনি কোষ-সকলের 

রাজা, তখন তিনি প্ধ্বস্তজীবকোষ” ) তখন তিনি মুনি; তখন তাহার 

সিদ্ধ দেহ। নিত্য বুন্নাবনে অধিকার লাভের জন্য এই সিদ্ধ দ্বেহের 

প্রয়োজন। এই সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিই বৈষুবের প্রধান সাধন । 

যাহাতে গোগীরা এই সিদ্ধ দেহ লাভ করেন, এই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব- 

মুখে গোপীর্দিগকে বলিয়াছিলেন,__ 

ময্যাবেশ্ঠ মনঃ কৃত্মং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। 

অনুম্মরন্ত্য। মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ 

“অশেষ মনোবুত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, মন সম্যক্রূপে আমাতে 
আবিষ্ট করিয়া, আমাকে নিত্য অনুম্মরণ করিবে ।? 

এটি যোগীর ব্যবহার। আজও আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ-সঙ্গম লাভের জন্য 

অনেকে এই যোগ-পথ অবলম্বন করিবেন। 
কিন্ত গোপার৷ শ্রীরুষ্ণের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,_- 

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং 

যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্তযমগাধ-বোধৈঃ। 

ংসারকৃপপতিতোত্বরণাবলম্বং 

গেহং জুষামপি মনন্থ্যদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ভা, পু, ১০-৮২-৪৮ | 

“হে পন্মনাভ ! অগাধ-বোধ-সম্পন্ন যোগেশ্বরেরা হৃদয় মধ্যে আপনার 

পদারবিন্দ ধ্যান করিবেন । ষাহারা সংসার-কৃপে পতিত, তাহাদের 

উত্তরণের জন্য আপনার ধ্যানগ্রাহ পদারবিন্দই একমাত্র অবলম্বন। কিন্ত 

আমর! গৃহসেবী হইলেও আমাদের মনে আপনার পদারবিন্দ সর্বদা উদিত 

হউক 1 | 

গোগীদিগের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। কতকগুলি গোপী প্রারন্ধ- 

জনিত স্থুল শরীর লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার! 
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সেই শরীর লইয়! সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারিতেন না । তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 

চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

“কৃষ্ণং তণ্তাবনাধুক্তা দধুযন্মীলিতলোচনাঃ 1” 
কতকগুলি গোগীকে শ্রীরুঞ্চ রাসমগুলীতে একবার পরিত্যাগ করিয়া 

ছিলেন। রাসসঙ্গমের পরেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-মুখে সকল গোপীদিগকে 

যোগ-শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

কিন্তু এই কুরুক্ষেত্র-মিলনে, গোপীর! কৃষ্প্রেমে উন্মন্ত। তাহাদের 

পক্ষে আসন করিয়। যোগাভ্যান হাস্তের কথা । তাহাদের প্রেমভক্তির 

কাছে যোগ কোথায় লাগে? তীহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ যোগ- 

শিক্ষা শুনিয়। অধীর চিত্তে শ্রীরুষ্ণকে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিলেন। 

গোগীরা প্রেমভক্তির গুরু । তাহার! শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু । এইজন্য “কানু 

কহে রাই, কহিতে ডরাই”। 

গোগীদিগের প্রবর্তিত এই প্রেমধন্মপ্রচারই মহাগ্রভূর চরম উদ্দেগ্ঠ | 

তিনি জগন্নাথের রথযাত্রায় নাচিতে নাচিতে “আহুশ্চ তে নলিনলাভ 

পদারবিন্দং” শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন । স্বরূপ দামোদর ও রূপ 

গোস্বামীর অনুগ্রহে, বৈষ্বমণ্ডলী এ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ জানিতে পারি- 

লেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধুর ভাষায় গাহিয়াছেন,__ 

' অন্তের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন, 

মনে বনে এক করি জানি । 

তাহা তোমার পদছয়,  করাহ যদি উদয়, 

তবে তোমার পুর্ণ কৃপা মানি ॥ 

প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন । 

ব্রজ আমার সদন, . তাহাতে তোমার সঙ্গম, 

না পাইলে না রহে জীবন ॥ | 
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পুর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, | এবে সাক্ষাৎ আমারে, 

যোগজ্ঞানে কহিলে উপায় । 

তুমি বিদগ্ধ কূপাময়, জান আমার হৃদয়, 

আমারে পরছে করিতে না যুয়ায় ॥ 

চিত্ত কাটি তোম! হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 

বত্ব করি নার কাট়িবারে। 

তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক ভাসাইয় মার, 

স্কানাস্থান না কর বিচারে ॥ 

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল, 

ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য পরিপাটা, তার মধ্যে কুটি-নাটি, 

শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥ 

দেহ স্মৃতি নাহি যার, ংসার-কূপ কীহ৷ তার, 

তাহ। হৈতে না চাহে উদ্ধার । 

বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, 

গোপীগণে লহ তার পার ॥ চৈ, চ, মধ্যলীলা ১৩। 

ভাগবতে যোগমার্গ ও প্রেমমার্গ ছুই আছে। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষঃ 

যোগমার্গের পরম গুরু। প্রধানা গোপী শ্রীমতী রাধিকা প্রেমমার্গের 

পরম গুরু। শ্রীকুষ্চকেও রাধিকার নিকট প্রেম শিক্ষা করিতে হুইয়াছে। 

কিন্ত এই ছুললভ গোপীপ্রেম সহজে পাওয়া যায় না। সে প্রেম 

উদ্দিত হইলে দেহন্মতি থাকে না বটে এবং প্রেমে নিমগ্ন ভক্ত সংসার- 

কৃপেও পতিত হয় না সত্য? কিন্তু তাহার সাধন কি? থাহারা সংসারে 

অন্ুরক্ত, তাহাদের জন্য মহাপ্রভু নবধা ভক্তির ব্যবস্থা করেন। শ্রবণ, 

কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্ঠন, বন্দন, দান্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদন। 

২২৮০০ -শিশীশিশী পিস্্টি্িসতি ও 1 



৩৩ শ্রীশ্লীচৈতন্য কথা। 

মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুনারেই এখনও অনেক গৃহস্থের ঘরে রাধাকৃষ্ণের সেবা 

আছে। কিন্তু মহাপ্রভু যে অঙ্চন বা সেবার কথ! বলিয়াছেন, সে সেবা 

এখন হয় কি না সন্দেহ । বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা নবধা ভক্তির 

অঙ্গ হইতে পারে না। যে অর্চনায় ভক্ত ধিগ্রহস্পর্শে আত্মহারা! হুইবেন, 
দর দর করিয়া তাহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইবে, শরীর রোমা- 

ঞ্িত হইবে, সেই অর্চনাই প্রহলাদের অভিপ্রেত, মহাপ্রভুর অভিপ্রেত। 
ভক্ত যদি নিজে সেবা না করিল, তবে সে সেবা নিরর্থক! এ সেবা 

রাজসিক সেবা । এ সেবার অর্থ ধনীর পক্ষে স্বাছু প্রসাদ, দরিদ্রের 

পক্ষে গলগ্রহ। আজ কাল ব্রাহ্মণ-সমাজে যে সস্কীর্ণতার ঢেউ চলিতেছে, 

তাহাতে নানাপ্রকার সেবা-বিভ্রাটও ঘটিতেছে। এ সেবা নিগুণ ভক্তির 

পথপ্রদর্শক নহে । নিগুণ ভক্তি লইয়াই মহাপ্রভুর অবতারত্ব-গ্রহণ। 

ভাগবত পুরাণাদিতে ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের নিত্য নাম 

সন্কীর্ভন, ভগবানকে নিত্য স্মরণ করা, ভগবৎ-সেবার পরিচর্যা, তদগতচিত্ত 

হইয়৷ ভগবানের পুজা, ভগবানের স্তোত্র-পাঠাদিরূপ বন্দনা, ভগবানে 

সর্ব-কন্মার্পণ এবং জীবদ্ধারে ভগবানের সেবা! করিয়া ভগবানের দাসত্ব, 

অবশেষে ভগবানের সহিত সথ্যভাব এবং ভগবানকে দেহসমর্পণ, এই সকল 

সাধন সংসারে অনুরক্ত ব্যক্তিদের জন্ত উক্ত হইয়াছে। 
যখন তাহারা সংসার হইতে বিরক্ত হইবেন, তখন তাহাদের অস্তরঙগ 

সাধন 3--- 

গ্রাম্য কথা ন৷ কহিবে গ্রাম্য কথা না গুনিবে। 

ভাল ন! খাইবে আর ভাল না৷ পরিবে ॥ 

অমানী-মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে। 
| ব্রজে রাধারুষ্জ-সেবা মানসে করিবে ॥ 

মহাপ্রভু নির্দিষ্ট ইহাই অন্তরঙ্গ-সাধন | মনে মনে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিতে 
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করিতে ভক্তের প্রবল প্রেমভাব আসিয়! উদিত হয় । তখন শ্রীমতী রাধিকা 

সেই ভক্তের উপর অনুগ্রহ করেন। সেই অনুগ্রহে নিত্য বুন্দাবনে ভক্তের 

অধিকাঁর-লাভ হয়। 

এই প্রেমমার্গে ভক্ত আত্মহারা । ষোগমার্গে ভক্ত প্রতি-কোষের 

পরিপুণ্তি ও বিশুদ্ধি লইয়া ব্ন্ত। প্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবান্সমুত্রে 

ভাসাইয়া দেন। যোগে ভক্ত আত্মাকে কোষ-সকলের রাজ! করিয়৷ মায়া- 

ধীশ আত্মাকে ঈশ্বরের সহকারী করেন। যোগী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
প্রতি-অবান্তর-ভাগে, প্রতি-কার্য্যে, প্রতি-কেন্দ্রে, প্রতি-লোকে, ভগবানের 

সহকারী হয়েন। তাহার! সকলে ক্ষুদ্র ঈশ্বর। প্রেমিক ভক্ত ভগবৎ- 

প্রেমে নিতা মগ্ন । ত্বাহার কোনরূপ স্বতন্্তা থাকে না। তিনি কেবল 

মাত্র ভগবানের হলাদিনী শক্তির নিত্য পরিপোষক। আর তাহ দ্বার 

ভগবান্ নিত্য ভক্ত-হৃদয়ে প্রেম টালেন। প্প্রেমময় ভক্ত প্রেম-মার্গে প্রেম 

বিতরণের নিত্য সহকারী । 

তবে কি যোগী প্রেমলাভ করিতে পারেন না? যোগী কি তবে ঈশ্বর- 

প্রেমে বঞ্চিত? যোগী ও প্রেমীর ভগবৎসেব৷ সাধারণ লক্ষ্য। তাহাদের 

দ্ু-জনের মধ্যে কেহই মুক্তির আকাজ্ষা করেন না। নিজের বন্ধন মুক্তি 
শুনিলেই ছু-জনে চমকিয়। উঠেন। অবশ্ত আমি ভাগবত-মার্গে ভাগবত- 

পুরাণ-সঙ্গত যোগী ও প্রেমীর কথা বলিতেছি। যে যোগীকে শ্লেষ করিয়! 

উদ্ধব নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিলেন, আমি সে যোগীর কথা৷ বলিতেছি 

না । 

বাতরশন! য খষয়ঃ শ্রমণা উদ্বমন্থিনঃ। 

ব্রহ্ষাখ্যং ধাম তে যাস্তি শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোইমলাঃ ॥ 

বয়স্তিহ মহাষোগিন্ ভ্রমস্তঃ কর্মব্ম্। 
তার্তঁয়। তরিষ্যামস্তাবকৈ দু্তরং তমঃ ॥ 



৩৩২ শ্রীশ্রীচৈতন্ঠ কথা । 

এ যোগী--জ্ঞানী ও সন্ন্যাসী । এই সন্ন্যাসী যোগী, উদ্ধব ও গোপী-- 

ছুয়েরই চক্ষুঃশূল। উদ্ধব বলেন, আমি কর্মুমার্গে সেবা করিয়া! ভগবং প্রসঙ্গ 

করিব।” গোপীরা বলেন “গেহং জুষামপি নঃঃ। 
আমি যে যোগের কথা বলিতেছি সে যোগের শিক্ষা শ্রীরুষ্ উদ্ধবকে 

দিয়াছিলেন, সে যোগের শিক্ষা তিনি গোপীদিগকে দরিরাছিলেন। ভাগ- 

বতের একাদশ স্ন্ধে, চতুর্দিশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রথম প্রেম-ভক্তির 

কথা বলিয়াছিলেন, পরে যোগের কথা বলিরাছেন। 

এই যোগে ও প্রেমে মেশামিশি আছে! মহাপ্রভূ নিজ ভাব লইয়া 

সেই মেশামিশির রূপক বর্ণনা করিয়াছিলেন । 

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন । 

কৃষ্ণ রাসলীল! করে দেখিল! স্বপন ॥ 

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। 

বুন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা ॥ 
গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জাগরিত করিলেন। তিনি দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য 

করিয়৷ জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। জগন্নাথ দর্শন করিয়াও “ম্বপ্নের দশনা- 

বেশে তদ্রপ হইল মন।” তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে লাগিলেন। 

এক উড়িয়! স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাইয়া, তাহার স্বন্ধে পদ দিয় দর্শন করিতে 

লাগিল। . গোবিন্দ ভর্খসন! করাতে সেই স্ত্রী নীচে নামিল। স্ত্রীকে 

দেখিয়া প্রতুর বাসা হইল। তখন তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে না দেখিয়া, 

জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিরহে 

উন্মত্ত হইলেন। রাত্রি হইলে তিনি স্বরূপ ও রামানন্দের নিকট মনের 

ভাব উদঘাটিত করিতে লাগিলেন | 

প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা 
যযৌ বিষাদোজ.ঝিতদেহগেহঃ | 
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গৃহীতকাপালিকধন্মরকো মে 

বুন্দাবনং স্বেন্দ্িয় শিষ্যবুন্দঃ ॥ 

কঞ্চরত্রকে প্রাপ্ত হইয়! আবার হারাইয়, আমার আত্মা বিষাদে দেহরূপ 

গৃহত্যাগ করিয়া, যোগীর ধর্ম অবলম্বন করিরাছে, এবং দশ ইন্দড্িয়কে শিষ্য- 

স্বরূপ গ্রহণ করিয়। বুন্দাবনে. গিয়াছে । 

প্রাপ্ত রত্ব হারাইয়1, তার গুণ ম্মরিয়, 

_মভাগ্রভূ সন্তাপে বিহবল। 

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি, 

ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী । 

যার লোভে মোর মন, ছাঁড়িলেক বেদধর্মা, 

যোগী হঞা হঈল ভিখারী ॥ 

দশেন্দ্ির শিষা করি, মহাবাউল নাম ধরি, 

শিষা লঞ। করিন্ু গমন । 

মোর দেহ স্বনদন, | বিষয় ভোগ মহাধন, 

সব ছাড়ি গেল৷ বুন্দাবন ॥ 

শূন্য কু্তীমগুপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে, 

| তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ । 

কৃষ্ণ-আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 

ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 

সে বিয়োগে দশদশা হয়। 

সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল! পলাইয়া, 

শূন্য মার শরীর আলয় ॥ চৈ, চ, অস্ত্য, ১৪। 



৩৩৪ শ্রীপ্লীচৈতন্য কথ।। 

এ গেল প্রেম হইতে ষোগের আবির্ভাব । সেইরূপ আবার যোগ হইতে 

প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। 

যোগ ও প্রেম ছু'য়েরই লক্ষ্য ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষ্ণ । তখন যোগ প্রেমে 

পরিণত হইবে এবং প্রেম যোগে পরিণত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? 
'যখন তুমি ধ্যানে মগ্ন, তথন তুমি যোগী, যখন তুমি প্রেমে বিহ্বল, তখন 

ভূমি প্রেমী। তথাপি যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ স্বতন্ব । যোগমার্গে ও 

কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান মাছে; ভক্তিমার্গেও কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান আছে। যোগে 

সেবাই অধিকতর লক্ষ্য । ভক্তিতে প্রেমই অধিকতর লক্ষ্য। যোগে 

মায়াবশ জীব মায়াধীশ হইবার জন্ত সতত গুরু-উপদেশের অপেক্ষা রাখে। 

ভক্তিতে জীব গুরুর ইঙ্গিতমাত্রে ভগবানে গা ঢালিয়! দেয়। যোগী 

পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দীড়াইতে চাহে। ভক্ত পায়ে না চলিয়া 

ভাসিয়৷ যাইতে চাহে। | 

চৈতন্ত মহাপ্রভু প্রেমভক্তিরই শিক্ষা দিরাছিলেন। তিনি চবিবশ 

বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং আবিষ্ট হইবার পর সন্থীর্ভন 
লইয়াই প্রথমে জীবকে প্রেমের অধিকারী করিয়াছিলেন। নবধা ভক্তির 

মধ্যে চৈতন্যদেব সন্কীর্ভনকেই মুখ্য সাধন বলিতেন । 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তিনি ছয় ব্খসর কাল নান স্থানে গমন 

করিয়াছিলেন। তাহার পর আঠার বৎসর তিনি নীলাচলে অবস্থিতি 

করিয়াছিলেন। 

“তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে । 

প্রেমভক্তি প্রবর্ডীইল নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ 

শেষ আঁর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর । 

কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ 
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নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে । 

হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 

শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 
উদ্দৃর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে ॥৮ চৈ, চ, মধ্য ৯। 

_ মহাপ্রভু যোগের শিক্ষা দেন নাই। তথাপি যোগমার্গ ভাগবত-সঙগত | 



মানসিক সেবা ও অন্থীর্তন। 
_ মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে গোপীভাব যোগের সাধন না! হইলেও যোগের 

চরম । যেখানে দিবারাত্রি কৃষ্ণলালস। ও বিরহোন্মাদ, সেখানে বিষয়ের 

গন্ধও থাকিতে পারে না । " চিত্ত-বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ন! হইলে এই অধি- 

রূঢ় মহাতাৰ অসম্ভব । 

কিন্তু এ-গোপীভাব সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে । এইজন্য মহা- 

গ্রভূ ভক্তের অন্তরঙ্গ সাধন জন্ট রাধাকৃষ্ণের মানদিক সেবা নির্দেশ 

করিয়াছেন । সর্ব! সেই সেবায় মনকে ব্যাপৃত রাখা এক প্রকার যোগ । 

যতদিন প্রেমের অধিরূঢ ভাব না হয়, ততদিন এই সেবা ভক্তের প্রধান 

অন্তরঙ্গ সাধন। প্রেমতক্তির মার্গে ইহাই যোগাভ্যাসের অন্ুকল্প । এই 

সাধন হইতে এককালে চিত্তবৃত্বির নিরোধ ও প্রেমের পরিপুষ্টি হয় । 

মহাপ্রভুর শিক্ষা কিরূপ ফলগ্রদ, রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন তাহার 

অনন্ত দৃষ্টান্ত । অতুল উশ্ব্যোর ক্রোড়ে লালিত হইয়াও রঘুনাথ মহাপ্রতুর 

শিক্ষাকেই একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন । 

রূপ গোসাঞ্জির সভায় করে ভাগবত পঠন। 

ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন ॥ 

অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কুপাতে। 

নেত্ররোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥ 

পিকম্বর ক তাতে রাগের বিভাগ । 

এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥ 

কৃষ্ণের সৌনরয্য মাধুরধ্য যবে গড়ে শুনে। 

প্রেমে নিহবল হয় তবে কিছুই না জানে । 



মানসিক সেবা ও সন্কীর্ভন । ৩৩স্ক 

গ্রাম্যবার্। না শুনে না কহে জিহ্বায় । 

কৃষ্ণকথা পৃজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥ 

বৈষ্ুবের নিন্দা কর্ম নাহি পাড়ে কাণে। 

সবে কৃষ্ভজন করে এই মাত্র জানে ॥ 
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল । 

এই ত কহ্ছিল তাতে চৈতন্ত কপাবল ॥ চৈ, চ, অন্ত্য, ১৩। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিরঙ্-সাধনের মধো সন্কীর্ভনকেই মহাপ্রভু মুখ্য 

সাধন বলিতেন। | 

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । 

কৃষ্ণপ্রেম কষ দিতে ধরে মহাশক্কি ॥ 

তার মধ্যে সর্বশেষ্ঠট নাম সক্কীর্ভন। 

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ 

চৈ, চ, অস্ত্য, ৪ 

কেন মহাপ্রভু সন্ীর্ভনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন ? 
ভক্তের! মুক্তি বা ত্রশ্বর্ধ্য 'শাকাঙ্জ। করে না। তাহার কেবল মাত্র 

সেব। আকাজ্ষা! করে। | 

ভগব্দগীতায় যজ্ঞের জন্ট নিষ্ধাম কর্ম করাই বিষ্ণুর সেবা । “্যজ্জো 

বৈ বিষণ” । কিন্তু ভগবাগীতার নিষ্ষাম কর্মে স্বধর্ম আছে, বর্ণাশ্রম ধর্ধব 
আছে। পাঁচ হাজার বংসরের অধিক হইল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কামভাবে 

স্বধন্মাচরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তথন স্বধর্মেরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ) 

তখন স্বর্গলাভ-কামনায় মনুষ্য সকাম ভাবে স্বধন্ম্ের অনুষ্ঠান করিত। শ্রীকৃণ 
নিষ্কাম ভাবে স্বধন্ম্েরে আচরণ করিতে বলিয়া, ভেদের মূলে কুঠারাদ্ানত 

করিয়াছিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ফলাভিসন্ধান-বর্জিত কর্ম ভগবানে অর্গধ 

করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভূগবানে অপিত হইলে কর্ম আর শ্বধর্থের 



২৪৮ ॥ : *্ীত্রীচৈতন্ত কথা... : 

ধার ধারে না। তখন বগ্জাশ্রমধর্মের জ্ঞান ক্রমশঃ শিথিল হহম্টা আসে। 

অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সকল ধর্ম গীরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র তীহাকেই আশ্রয় 

করিতে বলিয়াছিলেন। বাজে কিন্তু সে শিক্ষা ফলপ্রদ হয় নাই । পাচ 

হাজার বংসর অতীত হইন্না গেল, লোক এখনও বর্ণাশ্রমধর্ম্ের লৌহ্ময় 

নিগড়ে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর আবদ্ধ। গীত্বার বর্ণাশ্রম-ধন্ম তেদ-মূলক নহে। 

সেই বর্ণীশ্রমধর্থ্ের ভিত্তিত্কে অভেদ |. সে ধন্ম রন্ধনের জন্য নহে, মুক্তির 

জন্ম। . কিন্তু লোকে সবাক বর্ণাশ্রম ধন্্ব বলে, তাহা সম্পূর্ণ ভেদমূলক। 

সেই ধন্ম্ে মস্ত মস্ত অভিমানী পপ্ডিত, বড় বড় গর্বিত ধনী, এবং বিবাহ 

কালে প্রজ্বলিত-তেজঃসম্পন্না তেন্বস্বী.কুলীন | সেই ধন্মে এখনও নান! 

জরাসন্ধ, এখনও নানা দ্বুর্যোধন,। সেই ধন্মে স্থৃতির অপলাপ ও ব্যবস্থার 

বিতওা | সেই ধর্মে অর্থের গ্রভৃত সুন্মান:ও দারিদ্র্যের বিষম নির্ধ্যাতন। 

সেই ধন্মে মন্ুয্যের দৃষ্টিদুত, আহার অশুদ্ধ হইয়া রার়।. সেই ধর্মে ঈশ্বরের 

জীবৃন্ত..গ্রুতিমা মৃনুষ্য স্বদেশ মধ্যে নীচজাতি হইলে, তাহার স্পর্শে কলুষিত 

হইতে হয় । কিন্তু শ্লেচ্ছ বিদ্বেশীর পদ্দাঘাত্ত. আদরে বহন্ করিলে কোন 

ক্টাঁনি : হয়না ।.... সে ধৃর্সে ত্রাত্যক্ষত্রিয় বেদের. উচ্চারণ করিলে ও বেদ 

পাঠ করিলে মহা ধ্ম্-বিত্রাট হয় এবং বিদেশী শ্রেচ্ছ সেই রাজ কণিলে 

দুর্মের গৌর্র বৃদ্ধি ॥২ মে ধন্ে মিথ্যাকথন, গ্রবঞ্চনা, পরস্থাপহরণ, 

'নির্দিয়ুতা) হৃদয়-শৃষ্কুতা। বিশেষ, দোষের কৃথা নহে) কিন্ত যবনের [সহিত আহার 

রুরিলেই ম়নুয্য ধর্ম, হইত পতিত হয়।. ভে 'লইয়াই.এ বর্ণাশ্রম: ধর্ম 
তেদ-ড্ান বন্ধিত্ব ও ফিরপ্রচলিত্ব করিবার জন্যই এই -মকাম্- ধর্শে. সন্কার্ণ 

ভ্রানের ্ীর্ন উদ্যম, ্মার্থপরতার যথেচ্ছ বিলাস, 
-'ততাই ভাগবত পুরাণ স্বধন্তথ্ের উপর খডাহস্ত। তাই, নারদ ্বধর্থের 
রগ আগ করিয়া ভাগ্রত "ধর্মের উপদেশ করিবার জন্য ব্যাসরে আদেশ 

নিন৷ :..নারদ,মুধঠিবর্ঠ় জিয়া ছিলেনপ 



মানসিক সেবা গু সন্ধীর্তন। ৩৩: 

- বুত্তা! স্বভাবকৃতয়! বর্তমান? স্বকর্মকৃৎ:| 

হিত্ব! স্বভাবজং কর্ম শনৈনিগুণতামিয়াৎ ॥ . ভা, পু)৭-১১-৩২ 

যাহার যেমন স্বাভাবিক বুত্তি, সেই বৃত্তি অনুসারে যে কর্ম করে, 

তাহাকেই স্বকর্মকৃৎ বলে। : কিন্তু এই স্বভাবজ কম্মও ক্রমে ক্রমে ত্যাগ 

করিয়। নিগুণত| লাভ করিবে ।১ স্বধন্ম, স্বধন্মন করিয়! মূর্খের স্তায় কলহ 

করিবে না। বিচারণীল হইয়া এই সগুণ ধর্ম ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া 

নিপুণ ধর্মের অপ্বিকারী হইতে চে! করিবে | 

যস্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যগ্জকম্ । 

যদন্যত্রাপি দৃশ্টেত তৎ তেনৈব বিনিদিশেধ ॥ 
ভা) পু, ৭-১১-৩৫ 

পুর্ব্রে বলা হইয়াছে, এইটা ব্রাহ্মণের লক্ষণ, এইটা ক্ষত্রিয়ের, এইটা 

বৈশ্ঠের, এইটা শূদ্রের। যদি কেহ জন্মদ্বার! ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত 
কি শুদ্র না হয়, কিন্তু কোন বিশেষ বর্ণের লক্ষণ তাহাতে দেখা যায়, 

তাহা হইলে তাহাকে সেই বর্ণের লোক বলিয়া নির্দেশ করিবে |” এই 

শ্লোকের টীকায় শ্রধর স্বামী বলেন, “ত্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন 

জাঁতি মাত্রাং”।  ত্রাহ্মণার্দির ব্যবহারই মুখা। কেবল জন্ম দ্বারাই 

ব্রাহ্মণাদি হয় না । “তদ্ যদ্দি অন্তত্র বরণান্তরেহপি দৃশ্তেত তত্বণান্তরং তেনৈব, 

লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ নতৃ জাতিনিমিত্তেনেতার্থ;” যদ্দি 

অন্ত বর্ণে অন্ত বর্ণের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে লক্ষণ অনুসারে বর্ণের 

নির্দেশ করিবে, জন্ম অনুপারে জাতির নির্দেশ করিবে না। ব্রাহ্গণ-কুলে 

জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, শূদ্র কুলে জন্ম হলেই শূদ্র হয় না। 

_ শ্রীতার স্বধন্্মীচরণ-ও ভাগবতের স্বধন্্ীচরণ এক নহে । ভাগবস্ত 

অনুমারে, যাহার . যেরূপ প্রক্কতি-গত ভাব, সেই 'তাব অনুযায়ী সে ধর্ঘ 

করিবে । -কিস্ত সে কর্ধে সে চিরস্থায়ী থাকিবে না। শ্ধর্মাচরথ করিত 



৩৪০ শ্রীশ্রীচৈতন্ত কথ! । 

আরম্ভ করিয়। পরে স্বধন্ম ত্যাগই লক্ষা রাখিবে। নিগুণ ভক্তিই জীবের 

পরম সাধন । ইহ! নানা জন্মের কথা নহে । এক জন্মেরই কথ!। 

মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন-_ 

নীচজাতি নহে ভজনে অযোগা । 

সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। 

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 

দীনেরে অধিক দয়! করে ভগবান্। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ চৈ, চ, অস্ত্য, ৪ 

আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। 

শব্ধ স্বভাব গুড় করে গ্রকটন ॥ 

সন্যাসী পণ্তিতগণের করিতে সর্বনাশ । 

নীচ শূদ্র দ্বার করে ধঙ্শের প্রকাশ ॥ 
[ ভক্তি তত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা । 

আপনি প্রত্যয় মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ 

হরিদাস দ্বার! নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ। 

সনাতন দ্বার! ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ 

 শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেম লীলা । 

কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্তের খেল! ॥ চৈ, চ, অস্ত্য, ৫ 

ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণত্ব বাড়াইয় ও শূদ্রের শূদ্রত্ব বাড়াইয়৷ জীবের সেব! 

কর। চৈতন্ঠদেবের অভিপ্রেত নহে। তবে জীবের সেবা, ভগবানের সেব! 
_কিরূপে করা যাইতে পারে? ক্ষুধিতকে অন্নদান, ব্যাধিগ্রস্তকে ওঁধধদান, 

 গার্থিৰ কর্মের নিরাকরণ জন্ত সাধ্য মত চেষ্টা সকলেই করিবেন। পপূরোপ- 
 ফারায় সতাং.ছি-জীবনম্।” কিন্তু উপকারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার 
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জীবকে ভগবংগ্রমুখীন করা, স্থাবর জঙ্গমে সত্বগুণ প্রবদ্ধিত করা, অধ 
কারী-বিশেষে ভগবংপ্রেম অর্পন কর! । সন্কীর্তন দ্বারা এই সেবা-কার্ধ্য 
সম্যক রূপে সাধিত হয়। এইজন্ঠই অকৃষ্ণ কৃষের আদেশ অনুসারে 

কলিকালে পত্তিতগণ সঙ্কীর্ভন প্রায় যক্ঞদ্ধারা ভগবানের সেবা! করিবেন। 
চৈতন্তদেব ভঙ্গী করিয়৷ যবনত্রেষ্ সাধু্রে্ঠ হরিদরাসকে জিজ্তাসা করিয়া- 

ছিলেন,__ চি 
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ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ 

হরিদাস কহে পপ্রভু সে রূপা তোমার। 

স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ 

তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈ:স্বরে সঙ্গীর্ভন। 

স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ ॥ 

নবধ। ভক্তিতে শ্রবণ ও কীর্তনের কথা বল৷ হয়। সন্ীর্ভন একাধারে 

শ্রবণ ও কীর্তন | সঙ্কীর্তনে নামের শববণ হয় ও নামের কীর্তন হয়। 
শুনিয়৷ জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। 

স্থাবরের শব্ধ লাগে প্রতিধ্বনি হয় ॥ 

প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্তন । 

তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥ 

সকল জগতে হয় উচ্চ সন্কীর্তন। 

শুনিয়। প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ চৈ, চ, অস্ত্য, ৩ 

সঙ্কীর্তন শুনিয়৷ চেতন জীব ভগবংপ্রেমের অধিকারী হ্য়। কীর্তনের 

ধ্বনি অচেতন স্থাবরকেও এরূপ ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাতে সত্বগুণের 

আবির্ভাব হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীনাদে বৃন্দাবনর প্রতি-ভূমি, 
. গতি-বৃক্ষ, প্রতি-লতা৷ এক মধুর সাত্বিক ভাব ধারণ করিয়াছিল, চৈতন্তাদেবের 



: শ্রীপ্ীচৈতন্ত কথা । 

নর লঙীর্তীনে লেইরূপ বঙ্গতূমি পবিত্রতার এক অপরূপ আধার হইয়াছে । 
ষ্ সন্বীর্তন-সিক্ত পবিত্র ভূমিতে কত বর্ণাবীর, ধর্শবীর ও ভাববীর 
জন্মগ্রইণ করিয়াছেন এবং অবশেষে চৈতন্যের কৃপায় কি জানি কি মহাভাৰ 
এই বিচিত্র ভূমিতে (বিকশিত হঈ্না জগৎ আামোদিত করিবে এবং বঙ্গের 

নাম জগতের ইতিহাসে স্বরণাক্ষরে মুদ্রিত করিবে। ৰ 
_. এই সঙ্কীর্ভনে চৈতন্তের ভক্তগণ চৈতন্যের সহিত যোগ দিম়্াছিলেন 
এবং সেই সন্ধীর্তনের প্রভাবে তাহারা অপুর্ব তেজ ধারণ করিয়াছিলেন । 

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার । 

বৈষ্ঞবে ছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ 

কোটি সূর্য্য সম সবার উজ্জল বরণ । 

কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ 

ছে প্রেম ছে নৃত্য ছে হরিধ্বনি। 

কাহ। নাহি দেখি এঁছে কাহ! নাহি শুনি ॥ 

ভট্টাচার্য কহে তোমার মধুর বচন। 
চৈতন্তের স্থষ্টি এই প্রেম-সন্থীর্ভন ॥ 
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম গ্রচারণ। 

কলিকালের ধর্ম কুষ্চ-নাম-সঙ্কীর্ভুন ! 

বঙ্গের কি সৌভাগ্য যে, টৈতন্তদেব এই স্ুুবণ ভূমিতে নিজের স্বর্ণ 
বর্ণ মিশ্রিত করিয়াছেন! বঙ্গের কি গৌরব যে, দেবের ছুল্পভ গোপীর! 
প্রেম, খষিদিগের সহস্র জন্মের সাধনার ধন গোপী-প্রেম,-_যে প্রেম স্বর্সে 
নাই, ব্রঙ্মলোকে নাই,-_যে প্রেম বেদের বিধাতা জানেন না,__যে-ছুল্ল 
প্রেম লাভ: করিবার জন্ত লক্মীঠাকুরালী কাঙ্গালিনী,_মহাপগ্রভূ সেই 
লৌকিক, অপার্থিব প্রেম বঙ্গের ঘরে ঘরে 'বিলাইয়া গিয়াছেন | 
জে মর কি দুর্ভাগ্য, সেই চৈতন্দেবের .চরণ-দর্শনে বঞ্চিত। 'আবাহ 
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কি ব্ঙ্গের সেই লৌভাগা হইবে? আবার,কি ভারতে প্রেমণ্ুরু প্রেম 
নটবরের আবির্ভাব হইবে ? আবার কি প্রেমের অমুত-লহরী শত সহস্র ধারে ্ 
প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিবে? আবার কি টৈতন্তাদেব আমাদের | 
মনোবামনা পূর্ণ করিবেন? 

আরে! ছুই জন্ম এই মন্তীর্ভনারস্তে। | 

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ চৈ, ভা, মধ্য ২৬ 

শচীমাতাকে তিনি যে এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি 
পুর্ণ করিবেন? 

সকল বৈষ্ণবের চরণধুলি মন্তকে করিয়া আজ 'রীপ্রীটৈতন্ত কথা” সমাণ্ত 
করিলাম। সকল টিকতে চরণে শতকোটি প্রণাম। 

সম্পূর্ণ 










